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VIRKESOMSETNING:
Omsetning (m3) 2 091 000 2 296 609

OPPDRAGSVIRKSOMHET:
Biobrenselomsetning (lm3) 307 000 322 000
Sluttavvirkning (m3) 1 585 325 1 776 893
Tynning (m3) 143 000 174 127
Markberedning (da.) 2 000 3 443
Planting (ant.pl.) 3 880 000 4 107 000
Ungskogpleie (da.) 26 341 25 256

ANDELSEIERE:
Andelseiere (antall) 10 890 11 620
Leverandører (antall) 4 187 4 027
Skogeierlag (antall) 44 46
Skogeierområder (antall) 27 27

ANSATTE:
Årsverk totalt (antall) 94 91

ØKONOMI:
Driftsinntekter (1 000 kr) 1 180 213 1 387 118
Driftsresultat                                       (1 000 kr)                    6 044                         (6 654)
Finansresultat                                   (1 000 kr)                  16 132                       (90 289)
Årsresultat                                           (1 000 kr)                  20 377                       (98 792)
Totalrentabilitet                                           (%)                        2,6                          (1 0,8)
Egenkapitalrentabilitet                                 (%)                        3,5                            (14,5)
Likviditetsgrad 1,9 2,5
Egenkapitalandel (%) 74,3 76,1

NØKKELTALL
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“2012-kursen er satt” 

• Flere fabrikknedleggelser innen treforedling skaper usikkerhet om avsetning

• Lavere tømmervolumer enn i 2011

• Kjøpet av Follum-området gjennomført

• Deltagelse i flere strategiske prosesser 

• Effektivisering av verdikjeden påbegynt

Overblikk
Utover i 2012 ble det tydeligere og tydeligere at skogindustrien og dermed skogbru-
ket i Norge står foran betydelige utfordringer med hensyn til effektivitet, lønnsom-
het og markedstilpasning. Dette nødvendiggjorde flere tiltak i Viken Skog for å bed-
re lønnsomheten i verdikjeden og sikre eksisterende industri, samt legge grunnlag
for nyetableringer i Treklyngen på Follum. 

Den virkeligheten Viken Skog ønsker å realisere er en levende norsk skogindustri
med stabil etterspørsel etter lokalt råstoff og høy grad av videreforedling som sam-
let sett gir skogeierne god avkastning på skogen.

Viken Skog kjøpte Follum-området fra Norske Skogindustrier ASA (Norske Skog)
etter at papirproduksjonen ble nedlagt i mars 2012. Samtidig ble aksjene i Norske
Skog solgt og en femtiårig æra i vår historie, som storaksjonær i Norske Skog, var
dermed over. Flere mulige oppkjøp og samarbeidsprosjekter ble vurdert. Styret ved-
tok å åpne for at Viken Skog skal ta en mer aktiv industriell rolle enn tidligere, og det
viktige arbeidet med å effektivisere verdikjeden fra stubbe til industri ble iverksatt. 

Gjennom hele 2012 fortsatte kartleggingen av nøkkelbiotoper i Viken Skogs område
og arbeidet med å kvalitetssikre prosesser og arbeidsrutiner. Viken Skog fikk kritikk
for å tolke regelverket for strengt og derved tape terreng mot andre aktører i tøm-
mermarkedet. I annet halvår ble det fokusert mer på hvordan man kan møte skogei-
er på en positiv måte i miljøspørsmål og balansere kravet om kvalitetssikring med
forenkling av rutiner. 

STYRETS BERETNING

Foto: Terje Johannessen.
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Viken Skog-konsernet vokste til 130 ansatte med den nye drifts- og utviklingsorgani-
sasjonen på Follum og begynte på utviklingen av Treklyngen som en industriklynge
med skogsråstoff som fellesnevner. Hele Viken Skogs organisasjon har opplevd
endringer og utvikling i et tempo man ikke tidligere har vært vant til. 

Lavere volumer og høyere krav til inntjening
I 2012 forsvant 1,5 millioner m3 massevirkeforbruk på årsbasis i og med nedleg-
gelsen av Norske Skog Follum og Peterson Paper i Moss. Dette ga seg utslag i lavere
priser på massevirke og lavere salgsvolumer for Viken Skog, med omsatt rundvirke
på 2,091 millioner m3 etter rekordåret 2011 på 2,296 millioner m3. Omsatt flisvolum
endte på 307 000 lm3 mot 322 000 lm3 i 2011. Selv om deler av dette bortfallet har blitt
erstattet av økt kjøpsaktivitet fra Stora Ensos side og lavere importandel på tømmer til
Södra Cell Tofte, skaper nedleggelsene uro i markedet og ga prisfall i 2012. 

Styret skjerpet kravene til inntjening og hadde for 2012 satt et mål om 1% driftsmar-
gin for Viken Skog SA. Dette målet ble ikke nådd. Hovedårsakene til dette var lavere
tømmervolum enn budsjettert. 

I romjulen 2011 feide stormen “Dagmar” inn over Viken Skogs geografi og blåste ned
store mengder tømmer. Vindfallopprydning bidro til å opprettholde aktivitet og Viken
Skog omsatte og drev ut totalt cirka 340 000 m3 vindfalltømmer i løpet av året.

Viken Skog økte sine markedsandeler for tømmerkjøp i sum, men det er økende
konkurranse i deler av området, spesielt i nærheten av industribedrifter. 

En viktig del av Viken Skogs virksomhet er salg av skogbruksrelaterte tjenester til
skogeiere. Salg av tjenester utgjorde 23% av omsetningen i 2012, det vil si 276 milli-
oner kroner. Det var 4 271 skogeiere som leverte tømmer til Viken Skog i 2012, og
Viken Skogs driftsandel var 75% av kvantumet. Driftsandelen har ligget stabilt på
dette nivået de tre siste år. Skogkulturarbeidet er opprettholdt på et stabilt nivå,
med gode plantetall og en ungskogpleieaktivitet som fortsatt kan økes. Tynningsvo-
lumet utgjorde omtrent 7% av totalvolumet. I 2012 begynte Viken Skog å ta tak i
kostnadene ved tømmerdrift og transport med mål om effektivisering, kostnadsre-
duksjon for industrien og bedre avkastning for skogeier. 

Administrerende direktør
i Viken Skog Ragnhild Borchgrevink.

Foto: Ulf Hansen.
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Skogavdelingen fikk færre, men større kontorer og gikk mot en gradvis spesialise-
ring. Dette sikrer et bedre arbeidsmiljø med mulighet for erfaringsutveksling og
samarbeid med kolleger. For å kunne yte bedre service overfor skogeiere ble det
såkalte «serviceløftet» iverksatt, med klarere saksbehandlingsfrister og større grad
av tilbakemelding til skogeier. 

Skogplanavdelingen fullførte takstprosjekter i Nes, Marker, Eidsberg og Nore, og
Uvdal. I tillegg ble det arbeidet med å fullføre registreringen av biologisk viktige
områder i DinSkog-løsningen. Dette var i tråd med den totalgjennomgangen som
ble foretatt etter miljørevisjonen i 2011. Avdelingen sikret seg oppdrag i Vestfold,
Asker og Bærum, og Rollag som alle skal takseres i 2013.

Styrets arbeid
Styret har hatt et krevende år med mange styremøter og flere store prosesser. Før-
ste kvartal ble preget av konkursen i Peterson Paper, stans i papirproduksjonen ved
Norske Skog Follum og budkampen om Follum-området. Da Viken Skog inngikk 
avtale om kjøp av Follum, vedtok styret å selge aksjene i Norske Skog. Styret vurderte
at betydningen av eierskap i Norske Skog var vesentlig svekket ved nedleggelsen av
Norske Skog Follum, og at styrets kriterier for strategiske eierskap ikke lenger var
oppfylt. Salget ble gjennomført umiddelbart og innbragte cirka kroner 60 millioner. 

På årsmøtet i mars 2012 ble det vedtatt nye vedtekter for Viken Skog i overensstem-
melse med samvirkeloven, og selskapsbetegnelsen ble endret fra «BA» til «SA».
Dermed er Viken Skog kommet inn under ett lovverk som danner et godt utgangs-
punkt både i dagens situasjon og for senere utvikling. Årsmøtet vedtok også å åpne
for en emisjon i Viken Skog ved å øke tilleggskapitalen, men gjennomføring av emi-
sjonen skjer først når man har et konkret investeringsprosjekt å presentere for
andelseierne. 

Senere på våren 2012 ble det kjent at Orkla ville selge eller børsnotere Borregaard,
og Viken Skog tok en aktiv rolle i å finne en god løsning for Borregaards videre eier-
skap. Prosessen endte i oktober med at Borregaard gikk på børs som selvstendig
konsern. 

Styret har fokusert på nødvendige forutsetninger for en vellykket etablering av
industri i Treklyngen. Foruten arealer og industriell infrastruktur er tilgang på råstoff
til en konkurransedyktig pris en absolutt forutsetning for å kunne tiltrekke seg
industrietableringer i Norge og på Follum. Skogbruket i Norge har en betydelig rolle
å spille i effektivisering av verdikjeden i skogen frem til industrien, og Viken Skog
som tømmeromsetningsledd har en sentral posisjon i kraft av sin størrelse og belig-
genhet rundt Oslofjorden. Styret mener at Viken Skog må ta den utfordringen det er
å effektivisere virkesflyten slik at råstoffet levert industrien blir rimeligere for virkes-
kundene. Styret vedtok ambisiøse mål for kostnadsreduksjoner i alle ledd for å nå
den overordnede målsetningen om lavere levert kostnad for tømmer. Dette er helt
sentralt for å sikre avsetning i fremtiden.

Med bakgrunn i dette startet man i fjerde kvartal innføringen av en ny entreprenør-
strategi med formål å effektivisere skogsdrift og redusere unødvendige kostnader.
Styret ga sin tilslutning til denne omleggingen som markerer begynnelsen på en mer
markedsorientert drifts- og transportstrategi og i siste ende høyere avkastningsmu-
ligheter for andelseierne. 

Gjennom året har styret i tillegg arbeidet målrettet for å skape den nødvendige
interne forankringen i Viken Skogs styrende organer og hos den enkelte andelseier
for de grep som nå blir tatt og den retning Viken Skogs styre og administrative
ledelse har pekt ut. 

I løpet av året har styret avholdt 23 styremøter og behandlet 137 saker. Styret reis-
te på studietur til den samlokaliserte papirfabrikken og sagbruket til Holmen Bravi-
ken i Sverige, og til den tremekaniske klyngen i Wismar i Tyskland. 
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Markedssituasjonen for Viken Skogs kunder
Selv om eurokrisen ved utløpet av året syntes overstått og Hellas fortsatte som en
del av EU, var det fortsatt store økonomiske problemer i hele Europa og Nord-Ame-
rika som la en demper på økonomisk aktivitet og etterspørsel etter produkter fra
skogen. Dette gjaldt både byggeaktivitet, etterspørsel etter bioenergi og papir, samt
markedet for mer avledede produkter fra skogen i form av cellulose, tilsetningsstof-
fer og kjemikalier. 

I Norge stoppet Södra Cell Tofte produksjonen i hele første kvartal på grunn av mar-
kedssituasjonen for cellulose, og i Sverige nedla Stora Enso avispapirproduksjonen
ved en maskin i Hylte Bruk, mens Holmen stengte en papirmaskin for ubestrøket
magasinpapir i fabrikken i Hallsta. 

To positive faktorer trakk i motsatt retning i markedet for massevirke. Södra Cell
Tofte begynte å fase ut importert eucalyptus som råvare, slik at det åpnet for større
andel norsk virke. Stora Enso økte sin innkjøpsaktivitet på massevirke i Norge, med
høyere togkapasitet og større tilfangstområde. Dette hadde også positiv betydning
for markedssituasjonen for Viken Skog. 

Det norske byggemarkedet var fortsatt preget av høy aktivitet og en viss økning i
bruk av tre også i større bygninger, offentlige bygg og anlegg. Lav byggeaktivitet i
Europa medførte kraftig økning i import av trelast fra Sverige til Norge. Dette for-
sterket konkurransen for norske sagbruk. 

Strategisk eierskap, forretningsutvikling og ny virksomhet
Viken Skogs viktigste strategiske grep i 2012 var å kjøpe Follum-området fra Norske
Skog og starte arbeidet med å utvikle en skogindustriell klynge av virksomheter
under merkenavnet Treklyngen. Viken Skog engasjerte konsulent- og engineeringfir-
maet Pöyry til å gjøre en mulighetsstudie for Treklyngen, som skal leveres i februar
2013. Denne studien skal munne ut i en konkret plan og dimensjonering av mulige
virksomheter som egner seg på området og vise til synergier disse virksomhetene
kan få ved samlokalisering og integrering. 

Kontinuitet i gammel skog.
Foto: Terje Johannessen.

STYRETS BERETNING

Viken_aarsm_2012:Viken_nytt_03/05  19-03-13  21:45  Side 6



ÅRSMELDING 2012

7

STYRETS BERETNINGViken Skog inngikk også avtale med SIVA (Selskapet for industrivekst) om et forpro-
sjekt for en industri-inkubator for området. Inkubatoren har som formål å være et
første trinn på veien for Viken Skog og relevante partnere for sammen å utarbeide
konkrete planer for Treklyngen. Dessuten har Viken Skog fått tildelt støtte fra Inn-
ovasjon Norge for flere tekniske forprosjekter. Med overtagelsen av Follum overtok
også Viken Skog aksjemajoritet i PAN Innovasjon AS og den nasjonale foresight-
prosessen for skogindustrien som var igangsatt gjennom dette selskapet. Denne
prosessen ble fullført i 2012, og anbefalingene fra denne vil tas med i det videre
arbeidet. I samarbeid med Ringerike kommune har Viken Skog initiert en ny regule-
ringsplan for et område nord og øst for det gamle fabrikkområdet på Follum med
mål om å omregulere dette arealet til industriformål. Dette er avgjørende for å kunne
legge til rette for ny industri, som vil være meget plasskrevende.

Styret gjorde i februar 2011 en vurdering av samtlige av Viken Skogs eierposter i
andre selskaper i forhold til de nye prinsippene for strategisk eierskap som styret
tidligere hadde behandlet. I 2012 har styret gjort nye vurderinger av eierposter
Viken Skog har og gjort flere endringer i strategiske eierskap. 

Viken Skog eide ved siste årsskifte fortsatt cirka 100 000 aksjer i Norske Skog. I
2012 besluttet styret at Viken Skog skulle engasjere seg enda sterkere i Begna
Bruk AS, noe som ledet til at Viken Skog kjøpte ytterligere 3% av aksjene i selska-
pet. Viken Skog eier med dette noe over 50% av selskapet og konsoliderer det
inn fra og med regnskapsåret 2012. Viken Skog har overtatt styreledervervet i
Begna Bruk. 

Den største eierposten Viken Skog etter dette innehar, er 11,9% i Moelven ASA
(Moelven). Moelven er et privat aksjeselskap der skogeiersiden eier 60%. De reste-
rende eierne er i hovedsak Eidsiva Vekst AS og Felleskjøpet Agri. 

Moelvens nettoresultat for 2012 ble et underskudd på kroner 47 millioner etter
skatt av en omsetning på kroner 8,1 milliarder. Det svake resultatet skyldtes kre-
vende markedsforhold for sagbruksdivisjonen og tap i Moelven Elektro. Viken Skog
er ikke fornøyd med inntjeningen i selskapet og arbeider gjennom styret i Moelven
for tiltak som kan bedre lønnsomheten og sikre tilstrekkelig kapital for å utvikle sel-
skapet videre. 

Viken Skog eier 33,3% av aksjene i Hallingdal Trepellets AS, dels direkte og dels
gjennom Miljøvarme VSEB (der Viken Skog eier 50%). Hallingdal Trepellets har en
svak økonomisk situasjon og den planlagte emisjonen er foreløpig ikke gjennomført.
Viken Skog er eneleverandør av tømmer til Hallingdal Trepellets og har selskapets
styreleder. I 2012 gikk daglig leder av og Viken Skog har engasjert seg for å finne
hans etterfølger. Viken Skog har begynt et strategisk arbeid for å finne en langsiktig
løsning for selskapet. 

Selskapet Skog-Data AS der Viken Skog eier 12,9%, har lenge utviklet en ny versjon
av datasystemet som styrer transport av tømmer. Skogbruket og tømmerkundene i
Norge er alle brukere av dette systemet i større eller mindre grad. Viken Skog kjører
et separat datasystem (SAP), men er avhengig av Skog-Datas transportløsning. Den
nye løsningen skulle vært implementert i november 2012, men er forsinket til februar
2013. Viken Skog vurderer om det finnes alternative løsninger til Skog-Datas tran -
sportsystem.

Organisasjonsarbeid og rammebetingelser
Viken Skog prioriterte tettere kontakt med lokale tillitsvalgte i 2012, samtidig som
Treklyngen-prosjektet og endrede markedsforhold medførte stort behov for kom-
munikasjon med andelseierne. Foruten faste årsmøter samlet Viken Skog område -
lederne i januar og i juni på Skog og Tre 2012.
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STYRETS BERETNING I 2011 oppnevnte styret et rolleavklaringsutvalg med tillitsvalgte og medlemmer fra
ulike avdelinger i administrasjonen for å gjennomgå prosedyrer og arbeidsrutiner og
avklare de ulike rollene mange har i Viken Skog, og hvordan håndtere disse på en
god måte. Utvalget avga sin rapport i januar 2012. Anbefalingene fra utvalget ble
tatt videre, dels som tilpasninger i vedtektene, dels ved nye arbeidsrutiner og sty-
rets arbeidsform samt tettere og bedre kommunikasjon med lokale tillitsvalgte. 

Det alvorlige miljøavviket omkring ureglementerte hogster i biologisk viktige områ-
der fra 2011 var fortsatt et fokusområde i 2012. I løpet av året igangsatte Viken Skog
et arbeid for kompetanseheving på norsk PEFC skogstandard hos skogeiere og
entreprenører. Opplegget er en videreføring og erstatning for de tidligere Levende
Skog-kursene som ble igangsatt i 2007. Det gir oppdatert påfyll av kunnskap om
skogstandarden som gjelder i hele Norge, og de skogeiere som ønsker det kan, med
et eget kurs i tillegg, kvalifisere seg helt frem til å bli «Grønn leverandør» og selv
gjennomføre miljøkontroll på egen eiendom. 

I 2012 falt den viktige Tomtefestedommen i Menneskerettighetsdomstolen i Stras-
bourg. Grunneiersiden vant frem med sin argumentasjon om at de norske tomtefes-
tereglene fra år 2004 ikke ivaretar en riktig balanse mellom fester og grunneier, og
at grunneier kommer for dårlig ut økonomisk. Etter tap i flere norske rettsinstanser
var det en viktig seier for grunneiersiden. Norges Skogeierforbund støttet grunnei-
erne økonomisk og juridisk gjennom hele den årelange prosessen. Regjeringen er nå
i ferd med å forberede lovendringer. 

På transportsiden skjedde det også en positiv utvikling i 2012. Regjeringen sendte ut
nye vogntogforskrifter på høring. Disse innebærer en utvidelse av største tillatte
lengde på vogntog fra 22 til 24 meter. En problemstilling som gjenstår er at vognto-
genes største tillatte vekt ikke samtidig foreslås økt fra 56 til 60 tonn. Norges Skog-
eierforbund har engasjert seg i saken og er i dialog med departementet om hvordan
man skal få tilpasset også vektreglene slik at endringene får den fulle positive effek-
ten man har forventet. Videre har Viken Skog hatt et godt samarbeid med fylkes-
myndighetene om identifisering av lokale trafikale flaskehalser og utbedring av dis-
se. Enkelte ganger kan man omklassifisere veienes tåleevne uten fysiske tiltak, og
andre ganger kan små inngrep gi positiv effekt. Erfaringene fra møter med Buskerud
Fylkeskommune har vært positive.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling
Det har i 2012 ikke vært alvorlige skader eller ulykker. Sykefraværet i Viken Skog SA
gikk ytterligere ned fra et allerede lavt nivå i 2011 og endte på 1,9%. Det er ingen
vesentlige endringer i fordelingen mellom langtids- og korttidsfravær. Helse-, miljø-
og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og arbeidsmiljøet i Viken Skog
karakteriseres som godt.

Antall årsverk utført av faste ansatte i Viken Skog SA økte fra 91 til 94 i 2012 i tillegg
kom 21 årsverk inn i konsernet med kjøpet av Follum og dannelsen av Treklyngen. 

Andelen kvinner i Viken Skog utgjør følgende ved utløpet av året (andel for 2011 i
parentes):

Andelseiere 19% (21%)
Styremedlemmer Viken Skog 40% (40%)
Ledere skogeierområder 7% (7%)
Styremedlemmer skogeierområder 17% (7%)
Medarbeidere Viken Skog 19% (19%)

Andelen for kvinnelig styrerepresentasjon i Viken Skog er beregnet blant de andels-
eiervalgte styrerepresentantene. 

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og ret-
tigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,
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STYRETS BERETNING

avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Viken Skog har som mål å frem-
me lovens formål innenfor vår virksomhet. Viken Skog skal være en arbeidsplass
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det
arbeides for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene for best mulig til-
gjengelighet. 

Finansiell risiko 
Styret har vedtatt en plasseringsstrategi for Viken Skogs likvide kapital som sier at
midlene til enhver tid skal forvaltes i prioritert rekkefølge etter kriteriene sikkerhet,
risikospredning, likviditet og avkastning. 

Midlene er plassert i rentebærende instrumenter, aksjefond, private equity, hedge-
fond og eiendom. Investeringene er følgelig spredt på forskjellige instrumenter og
bransjer for å redusere markedsrisikoen. En del av investeringene er i utenlandsk
valuta. Det er da inngått terminforretninger for å utligne valutarisikoen. Risikoen for
at plasseringene ikke kan gjøres om til kontanter er liten. Viken Skog benytter finan-
siell rådgiver i sitt plasseringsarbeid.

Salg og kjøp av tømmer foregår hovedsakelig i norske kroner og er således i liten grad
beheftet med valutarisiko. For salg av tømmer i utenlandsk valuta foretas det sikrings-
forretninger for å motvirke kursrisiko. Kundene stiller i stor grad bankgaranti for leve-
ransene fra Viken Skog. De to største kundene, som sammen kjøper 40% av tømmer-
volumet, har stilt konserngaranti som sikkerhet for datterselskapenes tømmerkjøp. 

Regnskap og økonomi
Driftsinntektene falt med 15% til kroner 1180,2 millioner i 2012. Dette skyldes ned-
gang i tømmeromsetningen og prisfall på tømmer. 

Samtidig økte Viken Skogs driftskostnader utenom varekostnader. Hovedårsaken var
økte lønnskostnader i forbindelse med nyansettelser, blant annet av miljøcontrol-
lere. I tillegg påløp ekstraordinære kostnader til konsulenter og annen ekspertise i
forbindelse med Follum-transaksjonen, og arbeidet med Borregaard og muligheter
innenfor trebasert industri i Norge. 

Driftsresultatet for året ble kroner 6,0  millioner. Til tross for nedgangen i tømmerom-
setningen forbedret driftsresultatet seg med kroner 12,7 millioner. Forbedringen i
driftsresultat skyldes blant annet høyere marginer på tømmer og skogtjenester.  

Haukugle blant grankongler.
Foto: Terje Johannessen.
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STYRETS BERETNING Årets finansresultat ble kroner 16,1 millioner. Det positive finansresultatet skyldes i
all hovedsak nedsalget av aksjer i Norske Skogindustrier ASA og salget av aksjene i
Romerike Trelast AS. Det er ved årsslutt foretatt nedskrivninger av selskapets strate-
giske aksjer i Hallingdal Trepellets AS, Moelven ASA og av de resterende aksjene i
Norske Skogindustrier ASA. 

Til tross for et overskudd ble egenkapitalen redusert til kroner 620,9 millioner, herav
utgjorde andelskapitalen kroner 256 millioner. Nedgangen i egenkapitalen skyldes
uttatt andelskapital i forbindelse med overdragelse og salg av eiendommer, booppgjør
og utmeldelser. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 var 74%, mot 76% året før.

Kontantstrømoppstillingen viser en reduksjon i bankbeholdningen på kroner 23,1
millioner. I tillegg har de markedsbaserte investeringene en økning på kroner 5,0
millioner, slik at den kortsiktig likviditeten er redusert med kroner 18,1 millioner det
siste året. Bankbeholdning og kortsiktige markedsbaserte investeringer utgjør totalt
kroner 228,1 millioner ved utløpet av året. 

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er
avlagt under denne forutsetning.

Styret foreslår for årsmøtet at årsresultatet disponeres slik:

Utbytte på andelskapital Kr 4 730 000
Overført til annen egenkapital Kr 15 607 530
Sum Kr 20 337 530

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte til andelseierne på 2% på
obligatorisk andelskapital og 3% på frivillige tilleggsandelskapital. 

Konsernresultat
Med Viken Skogs ønske om en satsning på ny industri med tømmer som råvare ble
Follum-området overtatt i juni fra Norske Skogindustrier ASA. Dette skjedde
gjennom oppkjøpet av selskapene Norske Skog Follum og Follum Industripark. I til-
legg etablerte man selskapene Viken Skog Holding, Treklyngen Holding og Follum
Drift. Alle selskapene er 100% eid, direkte eller indirekte, av Viken Skog. I løpet av
året økte Viken Skog også sin eierandel i Begna Bruk AS til over 50%. Dette har med-
ført at Viken Skog må avlegge konsernregnskap. 

Konsernet oppnådde salgsinntekter på kroner 1267,1 millioner. Morselskapet Viken
Skog SA står for 93% av konsernets omsetning. Konsernresultatet ble kroner 16,8
millioner. Follum Eiendom har i meldingsåret bidratt positivt til resultatet.     

For Follum Eiendom og Follum Industripark er kun regnskapstallene etter 29. juni
konsolidert inn i konsernregnskapet.

Utsiktene for 2013
Den økonomiske situasjonen i Norge er svært god, med lav arbeidsledighet, solide
statsfinanser og høy økonomisk aktivitet. Trenden med økt tilflytting til byene og
bynære områder fortsetter. Dette slår ut i et godt innenlandsk byggemarked og
høy etterspørsel etter trelast. Bruk av tre i mer urbane byggeprosjekter og offent-
lige bygg vil forsterke seg og åpner nye muligheter for tre som byggemateriale.
Det foregår mye forskning på utvikling av nye materialer og nye byggeteknikker.
Samtidig fortsetter papirforbruket i Norge og resten av Europa å synke, og det er
fortsatt en betydelig overkapasitet innen cellulose- og papirproduksjon i Europa
og Nord-Amerika. 

Europa og USA vil også i 2013 preges av en vanskelig økonomisk situasjon med lav
veksttakt og høy arbeidsledighet, mens Kina og resten av Asia opplever høy vekst og
stor økonomisk aktivitet. Det kommer imidlertid signaler om at man i løpet av 2013
vil se de første tegnene til økonomisk vekst igjen i flere av de hardest rammede
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europeiske landene. Også i USA er det tegn til oppgang i økonomien og reduksjon i
arbeidsledigheten. 

Dette innebærer at hele den norske skogindustrien vil fortsette å oppleve skarp
internasjonal konkurranse i 2013. På trelastmarkedet vil importen av svensk tre-

STYRETS BERETNING

Glade barn i vintervær.
Foto Linda Camilla Strømsod.

Admiral på toppen av tistel Vestmarka.
Foto: Terje Johannessen.

Molte. Foto: Terje Johannessen.

Bjerkenever i motlys.
Foto: Terje Johannessen.
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Helge Evju

Gudbrand Gulsvik

Olav Breivik

Lars Kr. Haug

Vidar Skjeggerud

Anne Jødahl Skuterud

Ragnhild Borchgrevink

Grete Sønsteby

Hønefoss, 18. mars 2013
I styret for Viken Skog SA

Helge Evju Gudbrand Gulsvik Olav Breivik
styrets leder styrets nestleder

Lars Kr. Haug        Vidar Skjeggerud        Anne Jødahl Skuterud        Grete Sønsteby

Ragnhild Borchgrevink
administrerende direktør

last holde seg høy og til og med kunne øke. Norsk treforedlingsindustri vil også
oppleve sterk konkurranse, og det kan ikke utelukkes at man vil se enda flere ned-
leggelser i 2013. 

For skogeierne i Viken Skog er det av avgjørende betydning å sikre avsetning for
massevirke i denne krevende situasjonen. Dette er også en hovedprioritering for
styret, både på kort og lengre sikt. I tillegg arbeides det kontinuerlig for å øke rot-
nettoen til skogeier.

Den andre hovedutfordringen i 2013 er å sikre skogeierne best mulig avkastning, og
at industrien får levert råstoff til betingelser den også i fremtiden kan leve med, slik
at man opprettholder og styrker en levende skogindustri i Norge.

Det er også viktig for Viken Skog å kutte kostnader, som for skogeier er minst like
viktig som høyning av tømmerprisen. Derfor fortsetter Viken Skog sin entrepre-
nørstrategi og vil tilby skogeiere pakkeløsninger for større områder der man kan
utnytte lengre planleggingshorisont og stordriftsfordeler. I tillegg starter Viken
Skog et arbeid for å bringe transportkostnadene ned ved bedre planlegging og
utnyttelse av tilgjengelig transportkapasitet. Kostnadsfokuset vil gjennomsyre alle
ledd i Viken Skog.

Viken Skog er beredt til å ta en rolle lenger ut i den industrielle verdikjeden for å sikre
realiseringen av sine langsiktige mål om fornyelse av norsk skogindustri. Dette vil
kreve en betydelig innsats og kapital, også fra Viken Skog og skogeierne selv. Når
Viken Skogs industriprosjekter har fått tilstrekkelig konkret form vil Viken Skog invi-
tere andelseierne med på en emisjon. 

Summen av alle tiltakene har to hovedformål: Å styrke skogeiernes økonomi på kort
og lang sikt, og sikre at Norge har en sterk skogindustri som etterspør tømmer og
skaper høyest mulig verdi av skogressursene. 

Styret vil rette stor takk til andelseiere, ansatte, tillitsvalgte og partnere forøvrig for
samarbeid, engasjement og stor innsats i 2012.
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REGNSKAP

Resultatregnskap
Beløp i 1 000 kroner

Konsern

2012 2011 Note Note 2012
  Driftsinntekter

754 603 918 937  Salg av varer  846 195
404 900 447 105  Salg av tjenester  397 787

20 711 21 077  Annen driftsinntekt  23 153
1 180 214 1 387 118  Sum driftsinntekter  1 267 135

    
  Driftskostnader  

Beholdningsendring varer under tilvikrning og ferdigvarer -56 959

1 054 959 1 288 045  Varekostnad  1 134 088
72 386 63 352 2,3 Lønnskostnad 2 106 724

2 443 2 456 4 Avskrivning 4 9 866
4 Reversert nedskrivning 4 -87 000

44 383 39 919 2 Annen driftskostnad 2 62 685
1 174 170 1 393 772  Sum driftskostnader  1 169 403

    
6 044 -6 654  Driftsresultat  97 732

    
  Finansinntekter og finanskostnader  

Inntekt/tap (-) på investering i tilknyttet selskap -813
136 11 085  Aksjeutbytte  136

2 096  Renteinntekt fra foretak i samme konsern  
21 346 9 908 5 Annen finansinntekt 5 23 337

697 -697  Verdiendring finansielle instrumenter  697
4 713 108 142 7,9 Nedskrivning finansielle eiendeler 7,9 4 509
3 429 2 443 5 Annen finanskostnad 5 4 508

16 132 -90 289  Netto finansposter  14 339
    

22 176 -96 943  Ordinært resultat før skattekostnad  112 071
    

1 839 1 849 15 Skattekostnad på ordinært resultat 15 95 177
    
    

20 338 -98 792  Årsresultat  16 894
    

Minoritetens andel -743
  Majoritetens andel  17 638

  Overføringer og disponeringer  
4 730 5 770 Utbytte

15 608 -104 562 Overføringer annen egenkapital
20 338 -98 792  Sum disponert  

Morselskap
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Balanse pr. 31.12.
Beløp i 1 000 kroner

Konsern

2012 2011 Note Note 2012
Anleggsmidler

     
   Immaterielle eiendeler  

100 243 4 Datasystemer og lisenser 4 100
Utsatt skattefordel 15 2 719

100 243  Sum immaterielle eiendeler  2 819
     
   Varige driftsmidler  

49 648 51 038 4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 154 713
Maskiner og anlegg 4 8 125

2 982 3 430 4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 5 178
52 629 54 468  Sum varige driftsmidler  168 016

     
   Finansielle anleggsmidler  

35 217 7 Investeringer i datterselskap 7
98 120 13 Lån til foretak i samme konsern 13

9 150 19 492 7 Investeringer i tilknyttet selskap 7 10 106
196 675 252 953 9 Investeringer i aksjer og andeler 9 196 675

14 108 16 554  Lån til andelseiere  14 108
8 602 8 333 3 Pensjonsmidler 3 8 602
7 531 7 464 12,13 Andre fordringer 12,13 9 920

369 402 304 796  Sum finansielle anleggsmidler  239 411
     
422 131 359 507  Sum anleggsmidler  410 247

     
   Omløpsmidler  
     

58 297 50 546 8 Beholdning av varer 8 80 790
     
   Fordringer  
109 686 146 180 12,13 Kundefordringer 12 113 386

17 223 17 344  Andre fordringer  23 127

126 908 163 523  Sum fordringer  136 513
     
   Investeringer  

37 605 45 678  Markedsbaserte aksjer  37 605
110 625 97 049 10 Markedsbaserte obligasjoner 10 110 625

76 530 77 065  Andre finansielle instrumenter  76 530

224 759 219 793  Sum investeringer  224 759
     

3 367 26 504 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 57 146
     
413 331 460 367  Sum omløpsmidler  499 209

     
     
835 463 819 874  Sum eiendeler  909 456

   

Morselskap
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Hønefoss, 18. mars 2013

Helge Evju                  Gudbrand Gulsvik                       Olav Breivik                     Lars Kristen Haug
styrets leder              

Vidar Skjeggerud                         Anne Jødahl Skuterud                     Grete Sønsteby

Ragnhild Borchgrevink                      Tor Henrik Kristiansen
adm. direktør                                      økonomisjef

REGNSKAP

Konsern

2012 2011 Note Egenkapital Note 2012
   
 Innskutt egenkapital 

187 451 198 012 14  Andelskapital - obligatorisk 14 187 451
54 492 60 086 14  Andelskapital - tilleggskapital 14 54 492
14 108 16 554 14  Andelskapital - ikke innbetalt 14 14 108

256 051 274 652   Sum innskutt egenkapital  256 051

       
    Opptjent egenkapital  

102 500 102 500 14  Etterbetalingsfond 14 102 500
262 391 246 783 14  Annen egenkapital 14 261 366

364 891 349 283   Sum opptjent egenkapital  363 866

    Minoritetsinteresser  10 802

620 942 623 935 14  Sum egenkapital 14 630 719

       
    Gjeld  
       
    Avsetninger for forpliktelser  

2 615 3 555 3  Pensjonsforpliktelser 3 5 308
 Utsatt skatt 15 1 403

2 615 3 555   Sum avsetning for forpliktelser  6 711

       
    Annen langsiktig gjeld  

15 396 7 984 11 Øvrig langsiktig gjeld 11 15 396

Morselskap

15 396 7 984 11  Øvrig langsiktig gjeld 11 15 396
 Gjeld til kredittinstitusjoner 11 24 065

15 396 7 984   Sum annen langsiktig gjeld  39 461

       
    Kortsiktig gjeld  

44 328 11  Gjeld til kredittinstitusjoner 11 44 328
57 527 84 807   Leverandørgjeld 13 72 279

1 905 1 980 15  Betalbar skatt 15 2 109
10 392 6 813 6  Skyldige offentlige avgifter 6 13 852
51 625 59 390   Medlemsinnskudd  51 625

6 094 7 097 14  Utbytte og etterbetaling 14 6 094
24 639 24 312 12  Annen kortsiktig gjeld 12 42 276

196 510 184 400  Sum kortsiktig gjeld 232 564

     
214 521 195 939  Sum gjeld 278 737

     
     
835 463 819 874  Sum egenkapital og gjeld 909 456
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Kontantstrømoppstilling
Beløp i 1 000 kroner

Ved utarbeidelse av kontantstrøm for konsernet er beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 01.01
satt lik bankinnskudd i Viken Skog SA, Begna Bruk AS og Pan Innovasjon per 01.01, pluss bankinnskudd i Follum 
Eiendom AS og Follum Industripark AS per 29.06.2012.
Kontantstrømoppstilling for konsernet viser en sammenstilling av endringer i kontantstrøm for tilsvarende perioder.

Konsern

2012 2011 2012
Kontantstrømmer fra årets virksomhet

22 716 -96 943 Ordinært resultat før skattekostnad 112 071
-1 914 -2 384 Periodens betalte skatt -1 914
2 443 2 456 Ordinære avskrivninger 9 866
4 713 108 142 Nedskrivninger (-reversering) av anleggsmidler og finansielle omløpsmidler -81 191

672 -409 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalt i pensjonsordning 1 099
-13 655 -8 Tap/gevinst ved salg av langsiktige aksjer og andeler -13 655
14 975 10 854 Tilført fra årets virksomhet 26 276

Kontantstrømmer fra arbeidskapital
-7 751 -11 902 Endring i varer 2 479
36 494 -511 Endring i kundefordringer 36 884

-27 280 -8 245 Endring i  leverandørgjeld -11 600
44 968 -1 819 Endring i andre tidsavgrensningsposter -127 753
46 431 -22 477 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -99 990

Kontantstrømmer fra investeringer

-460 -3 334 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -22 566
69 932 3 458 Innbetaling ved salg av langsiktige aksjer og andeler 69 932

-29 588 -1 500 Utbetaling ved kjøp av langsiktige aksjer og andeler -3 733
-95 741 4 032 Endring langsiktige fordringer 2 379

-4 966 41 171 Endringer i markedsbaserte investeringer -4 966
-60 822 43 826 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 41 047

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

7 412 1 854 Økning (nedgang) langsiktig gjeld 7 412
-7 765 -1 491 Økning (nedgang) medlemsinnskudd -7 765

-18 601 -9 120 Økning (nedgang) innbetalt egenkapital -18 601
-4 767 -11 077 Utbytte på andelskapital -4 767

-23 721 -19 835 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -23 721

-23 138 12 369 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -56 388
26 504 14 136 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 01.01. 113 534

3 367 26 504 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 31.12. 57 146

Morselskap
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Regnskapsprinsipper
NOTE 1

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk i Norge (NGAAP)

Konsolidering
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direk-
te eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås nor-
malt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å
utøve faktisk kontroll over selskapet. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i mor-
selskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet.
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet og
minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomvæ-
rende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet
etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapetnefølger de samme regnskaps-
prinsipper som morselskapet. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Viken Skog SA og datterselskapene Viken
Skog Holding AS, Treklyngen Holding AS, Follum Industripark AS, Follum Eiendom AS,
Follum Drift AS, Begna Bruk AS, Begna Bruk Eiendom AS og Pan Innovasjon AS.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.
Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra
det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Tilknyttede selskaper vurdres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Til-
knyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestem-
mende) innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eie-
randel på mellom 20% og 50%). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av
resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det
tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres
konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med
mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. 

Viken Skog SA etablerte konsernstuktur og konsernet kjøpte 100% av aksjene i Fol-
lum Eiendom AS (tidligere Norske Skog Follum AS) og Follum Industripark AS pr.
29.06.2012 (kjøpstidpunktet). Transaksjoner etter kjøpstidpunktet er inkludert i
konsernregnskapet. Kostpris for aksjene i Follum Eiendom AS var kroner 86,1 millioner.
Merverdi -hensyntatt utsatt skatt -er henført til tomter. Kostpris for aksjene i Follum
Industripark AS var kroner 12,9 millioner. 

Viken Skog SA kjøpte ytterligere 3,5% av aksjene i Begna Bruk AS i første halvdel av
2012 og oppnådde dermed bestemmende innflytelse i selskapet. Mer-/ mindrever-
dianalyse er utarbeidet med grunnlag i bokført egenkapital pr 01.01.2012 og kon-
sernregnskapet omfatter transaksjoner for hele 2012 for dette selskapet og datter-
selskapet Begna Bruk Eiendom AS. Mindreverdi er henført til driftsmidler.

Sammenligningstall
Konsernet ble etablert med virkning fra 29.06.2012. Sammenligningstall for 2011
omfatter kun resultat- og balansetall for morselskapet Viken Skog SA.

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre
nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når
verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående. Nedskrivninger er
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 

REGNSKAP

Viken_aarsm_2012:Viken_nytt_03/05  19-03-13  21:45  Side 17



ÅRSMELDING2012

18

REGNSKAP

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer etter følgende prinsipper:
- Salg av tømmer og andre varer inntektsføres ved leveringstidspunktet. 
- Skogplanprosjekter vurderes som tjenesteleveranser over tid, og inntektene regn-

skapsføres over leveransetiden. 
- Salg av skogsdriftsoppdrag, transport- og andre tjenester inntektsføres i takt med

utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster
er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset øko-
nomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fra-
drag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individu-
elle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefor-
dringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Beholdning av tilvirkede varer og ferdigvarer er vurdert til full tilvirkningskost.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Investeringer blir ned-
skrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Nedskrivninger er
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Mottatt utbytte og
andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. 

Markedsbaserte finansielle investeringer (omløpsmidler)
Markedsbasert finansielle investeringer føres i balansen når selskapet blir part i de
kontraktsmessige vilkårene til investeringen. Selskapet har ikke verdipapirer som
klassifiseres som handelsportefølje. Markedsbaserte investeringer klassifisert som
omløpsmidler er vurdert etter laveste verdis prinsipp. 

Rentebærende investeringer, egenkapitalinvesteringer og alternative investeringer
vurderes hver for seg til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig
verdi på balansedagen. Gevinst og tap ved salg av markedsbaserte finansielle inves-
teringer inngår i andre finansinntekter og kostnader.

For å minimere forvaltningsrisikoen foretas en diversifisering av porteføljen. Diversi-
fiseringsprinsippene anvendes for å fordele porteføljens plasseringer innen og
mellom ulike aktivaklasser/markeder med formål å redusere risikoen og /eller øke
avkastningen i porteføljen.

Investeringer i utenlandsk valuta blir valutasikret. Hensikten med valutasikringsstra-
tegien er å forsøke å eliminere valutaelementet i avkastningen, slik at avkastningen
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kun avspeiler utviklingen i de underliggende plasseringene i porteføljen. Det benyt-
tes valutaterminkontrakter som sikringsinstrument der valutasikringen ikke gjøres
direkte i produktet. Gevinster og tap på valutaterminkontraktene inngår i andre
finansinntekter og -kostnader.

Varige driftsmidler  
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av drifts-
middelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. 

Forskning og utvikling 
Konsernet er engasjert i forskning og utvikling innen skognæringen. Alle kostnader
relatert til dette blir løpende kostnadsført. 

Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse som en følge av en tid-
ligere hendelse og det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge
av forpliktelsen, samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. 

Immaterielle eiendeler
Lisens og andel av utviklingskostnader vedrørende dataprogrammer er aktivert og
blir avskrevet over den perioden bruksretten varer.

Pensjoner
Konsernet har både ytelsesbasert og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Premier
for de innskuddsbaserte ordningene blir løpende kostnadsført. Ved regnskapsføring
av den ytelsesbaserte pensjonsordningen er lineær opptjeningsprofil og forventet
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Beregningen er basert på en rekke
forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjo-
ner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuar-
messige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert
til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Estimatavvik
og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad
de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene
(korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlerti-
dige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skat-
teøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balan-
seføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 

Viken Skog SA må svare formuesskatt (0,03%).

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide
plasseringer.

REGNSKAP
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Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Konsern
2012 2011 Lønnskostnader 2012

  
55 944 48 539 Lønninger 71 442

8 578 7 402 Arbeidsgiveravgift 30 898
5 345 5 125 Pensjonskostnader 799
2 519 2 286 Andre ytelser 3 585

72 386 63 352 Sum 106 724
   

94 91 Gjennomsnittelig antall årsverk 159
  
2012 2011  2012  

185 177 Godtgjørelse til representantskapet 185  
983 934 Godtgjørelse til styret 1 147  

1 590 1 401 Lønn til administrerende direktør / daglig leder  
78 70 Pensjonskostnader administrerende direktør  
10  Annen godtgjørelse administrerende direktør  

2 846 2 582 Sum 1 332  

Morselskap

Administrerende direktør  i Viken Skog SA er tilsluttet bedriftens innskuddsbaserte pensjonsordning. Ved 
Viken Skog SA’ e ventuelle oppsigelse har administrerende direktør i tillegg til lønn i oppsigelsestiden, krav 
på en kompensasjon tilsvarende 6 måneders lønn slik denne er på oppsigelsestidspunktet. Dersom 

Konsern
2012 2011 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2012
         

262 256 Lovpålagt revisjon 451
5 Skatterådgivning 5

38 96 Andre tjenester 532
58 80 Revisjon av skogeierlagene 58

363 432 Sum 1 046
 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Morselskap

Administrerende direktør  i Viken Skog SA er tilsluttet bedriftens innskuddsbaserte pensjonsordning. Ved 
Viken Skog SA’ e ventuelle oppsigelse har administrerende direktør i tillegg til lønn i oppsigelsestiden, krav 
på en kompensasjon tilsvarende 6 måneders lønn slik denne er på oppsigelsestidspunktet. Dersom 
administrerende direktør i perioden for etterlønn har andre inntekter fra arbeid, tjenester eller 
konsulentvirksomhet, skal dette redusere etterlønnen tilsvarende. 

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. 

Ansatte har lån i morselskapet på tilsammen kr 5 000 871 pr. 31.12. Beløpet inngår i Andre fordringer 
under Finansielle anleggsmidler. Boliglån avdras over inntil 15 år. Renten tilsvarer 75 % av skattefri 
rentesats fastsatt av myndighetene. Lånene er sikret ved pant i fast eiendom. Billån avdras over inntil 5 
år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. For ansatte som kjører over 8 000 km i 
tjeneste i året, er renten 2 prosentpoeng lavere enn skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Lånene 
er sikret ved salgspant i motorvogn. Administrerende direktør har boliglån på kr 177 001 pr. 31.12.2012. 
Lånet har ordinære betingelser for boliglån for ansatte. 

Viken_aarsm_2012:Viken_nytt_03/05  19-03-13  21:45  Side 20



ÅRSMELDING 2012

21

Noter
Alle beløp i tabeller er i 1 000 kroner

REGNSKAP

Note 3 - Pensjoner

Pensjonsforpliktelser

Morselskap 2012 2012 2011 2011
Sikrede Usikrede Sikrede Usikrede 

ordninger ordninger ordninger ordninger
Påløpte pensjonsforpliktelser 50 785 2 596 53 290 3 812
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 50 116 49 177
Netto påløpte pensjonsforpliktelser ekskl. AGA -668 -2 596 -4 113 -3 812
Arbeidsgiveravgift -94 -366 -580 -538

Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA -763 -2 962 -4 693 -4 350
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 9 365 347 13 026 795
Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA 8 602 -2 615 8 333 -3 555

NOTE 3: Pensjoner

Morselskap
Selskapet har flere pensjonsordninger. Dette er henholdsvis ytelsesbasert pensjon, avtalefestet pensjon (AFP), pensjoner
over drift og innskuddsbasert ordning. Alle pensjonsforpliktelser, med unntak av den innskuddsbaserte pensjonsordning-
en, er aktuarberegnet.  
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsord-
ninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Den ytelsesbaserte ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjenings-
år, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Disse pensjonsavtalene er finansiert
ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. I tillegg har selskapet pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
vedrørende 5 pensjonister i den gamle AFP-ordningen og førtidspensjonsordning for tidligere administrerende direktør,
samt pensjonskostnader vedrørende innskuddsbasert pensjon. Premien for den innskuddsbaserte pensjonsordningen
utgjorde kroner 1 781 245 i 2012, og er ikke inkludert i tabellen for pensjonskostnader.
Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62
år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle
ordningen fram til 31.12.2010. 
Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne under-
dekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier til og med 2015. Selskapets andel
av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet.
Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning
til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De
ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterli-
gere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og
finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og alloke-
ring av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjons-
ordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien er fastsatt til
1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen
og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Konsern
Kun tre av datterselskapene har ansatte. Disse selskapene har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Selskapene er pliktig til
å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i denne lov.
Avsetning knyttet til en særskilt innskuddsbasert ordning , er balanseført med kroner 2,7 millioner i konsernet.
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Note 4 - Varige driftsmidler

Morselskap

   
Datasystemer, 

lisenser
Tomter og 
bygninger

Driftsløsøre og 
inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01. 2 708 63 594 8 449 74 752
Tilgang kjøpte driftsmidler 50 410 460
Anskaffelseskost 31.12. 2 708 63 644 8 860 75 212
    
Akk.avskrivning 31.12. -2 608 -13 997 -5 878 -22 483

Balanseført pr. 31.12. 100 49 648 2 982 52 729

Årets avskrivninger 143 1 441 859 2 443
      
Økonomisk levetid 5 år 25-50 år 4-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

   
Tomter og bygninger

Beliggenhet Type Bruk 2012
Hønefoss Kontorbygg Eget bruk 47 959
Gardermoen Lagerbygg Eget bruk 262
Ski Lagerplass Eget bruk 1 427
Sum  49 648

Økonomiske forutsetninger    2012 2011
          
Diskonteringsrente    4,20 % 3,90 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler    3,60 % 4,80 %
Årlig forventet lønnsvekst    3,20 % 4,00 %
Årlig forventet G-regulering    3,00 % 3,80 %
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbet    1,40 % 1,60 %
       
Demografiske forutsetninger
 
Demografiske forutsetninger    2012 2011
Anvendt dødelighetstabell     K2005  K2005 
Anvendt uføretariff     IR02  IR02 
Frivillig avgang (alle aldre)     Fra 8 % til 0 %  Fra 8 % til 0 % 

Antall personer som omfattes av pensjonsordningen
 

   31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011
   Kollektiv Kollektiv Kollektiv Kollektiv

   
ytelsesbasert 

ordning
innskuddsbasert 

ordning
ytelsesbasert 

ordning
innskuddsbasert 

ordning
Aktive 28                         82                            33                         75                           
Pensjonister 70                         67                         

Totalt 98                         82                            100                       75                           
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Note 5  Poster som er slått sammen i regnskapet

Morselskap
 2012 2011
Annen finansinntekt   
Renteinntekt på bankinnskudd 715 564
Renteinntekt på fond 2 398 1 830
Renteinntekt på lån til ansatte 67 72
Kurs og valutagevinst kortsiktige plasseringer 4 159 6 964
Gevinst ved salg av aksjer 13 655 8
Andre renteinntekter/finansinntekter 352 471
Sum annen finansinntekt 21 346 9 908

   
Annen finanskostnad   
Renter annen langsiktig gjeld 188 221
Renter medlemsinnskudd 1 596 1 791
Renter til leverandør og kjøpere 47 36
Andre rentekostnader 811 180
Kurstap kortsiktige plasseringer 752 169
Garantiprovisjoner 34 45
Sum annen finanskostnad 3 429 2 443

Note 6 - Bankinnskudd

Morselskap
Selskapet har ingen bundne skattetrekksmidler. 

Det er stilt bankgaranti for trekkansvaret. Totalt garantiansvar pr. 31.12.2012 er kr 4 000 000.

Konsern
Bundne skattetrekksmidler i konsernet utgjør kr 2 116 124. Totalt garantiansvar i konsernet utgjør kr 7 000 000. 

Konsern
Datasystemer, Tomter Maskiner og Driftsløsøre og

lisenser Bygninger anlegg inventar
Anskaffelseskost 01.01. 2 708 583 027 1 963 824 41 395 2 590 955
Tilgang kjøpte driftsmidler 12 287 13 268 481 26 037
Avgang solgte driftsmidler -510 -523 -1 033
Anskaffelseskost 31.12. 2 708 595 315 1 976 582 41 354 2 615 958
    
Akk.av- og nedskrivninger 01.01. -2 465 -497 690 -1 989 534 -35 287 -2 524 977
Rev.nedskr. 31.12. 60 000 27 000 87 000
Årets avskrivninger -143 -2 912 -5 923 -888 -9 866
Akk. av - og nedskrivninger 31.12. -2 608 -440 602 -1 968 457 -36 176 -2 447 842
    
Balanseført pr. 31.12. 100 154 713 8 125 5 178 168 116
     
Årets avskrivninger 143 2 912 5 923 888 9 866

Økonomisk levetid 5 år 20-50 år  5-10 år 5 år  
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær  

Sum
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Note 7 - Datterselskap og tilknyttet selskap

Morselskap 
   Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi
Datterselskap Ervervet Kontor andel andel 2012 pr. 31.12 pr. 31.12

Viken Skog Holding AS 27.03.2012 Hønefoss 100,0 % 100,0 % -25 25 076 25 120
med datterselskapene
-Treklyngen Holding AS 05.01.2012 Hønefoss 100,0 % 100,0 % -6 445 18 656 25 120
-Follum Drift AS 23.02.2012 Hønefoss 100,0 % 100,0 % -1 830 8 271 10 120
-Follum Eiendom AS 29.06.2012 Hønefoss 100,0 % 100,0 % -14 123 89 240 86 117
-Follum Industripark AS 29.06.2012 Hønefoss 100,0 % 100,0 % -510 12 821 12 943

Begna Bruk AS 01.01.2012 Begna 50,2 % 50,2 % -387 55 720 8 597
Begna Bruk Eiendom AS 01.01.2012 Begna 100,0 % 100,0 % 7 854 500

Pan Innovasjon AS 14.09.2011 Hønefoss 69,5 % 69,5 % -1 814 1 770 1 500
 direkte eierandel 41,7 % 41,7 %
 indirekte eierandel 27,8 % 27,8 %
        
        

Morselskap
   Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi
Tilknyttede selskap Stiftet/ervervet Kontor andel andel 2012 pr. 31.12 pr. 31.12

Miljøvarme VSEB AS 29.12.2004 Hønefoss 50,0 % 50,0 % 2 061 7 536 3 905

Hallingdal Trepellets AS 08.07.2004 Ål 33,3 % 33,3 % -5 531 17 344 4 826
di kt i d l 27 8 % 27 8 %

Nedskrivninger
Verdien på aksjene i Hallingdal Trepellets AS  er nedskrevet med kr 1 300 000 i regnskapsåret.

 direkte eierandel   27,8 % 27,8 %
 indirekte eierandel   5,5 % 5,5 %

Trebruk AS 28.06.2012 Vestby 41,0 % 41,0 % 64 1 359 420

Sum     -3 405 26 239 9 150

Konsern
Tilknyttede selskap er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernselskapet

Hallingdal 
Trepellets AS Trebruk AS Totalt

Vikens andel av resultatet i 2012 -1 844 -813

Aksjeverdi etter egenkapitalmetoden 01.01.2012 7 625 10 362
Andel av årets resultat -1 844 -813
Aksjeverdi etter egenkapitalmetoden 31.12.2012 5 781 557 10 106

1 030
3 768

Miljøvarme VSEB 
AS

1 030

2 737
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Note 8 - Varer

Konsern
2012 2011 2012

6 408 6 796 Beholdning tømmer 7 866
Trelastbeholdning 21 035

20 855 20 183 Beholdning rotkontrakter 20 855
31 034 23 566 Beholdning råvarer flis 31 034
58 297 50 546 Sum 80 790

Note 9 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Morselskap/ Konsern
Selskap Eierandel Bokført verdi Markedsverdi

0,1 % 398 398
11, 9 % 195 615 195 615

Øvrige foretak 662 562
Sum  196 675 196 575

Norske Skogindustrier ASA
Moelven Industrier ASA

Morselskap

Viken Skog SA kjøper tømmer på rot. Beholdningen består av kontrakter inngått med skogeier som selger og Viken Skog 
SA som kjøper. Verdien av rotkontrakten tilsvarer anslått volum multipliseres med en beregnet nettoverdi pr. m³. Inntil 
80 % av denne verdien kan utbetales ved kontraktsinngåelse. Endelig oppgjør finner sted på grunnlag av ordinær måling 
utført av tømmermålingen.

Nedskrivning

Note 10 - Obligasjoner

Morselskap/ Konsern
Valuta Balanseført verdi Markedsverdi

Obligasjonsfond TNOK 110 625 120 138

Nedskrivning
Verdien på aksjene i Norske Skogindustrier ASA er nedskrevet med kr 77 282 i regnskapsåret.
Verdien på aksjene i Moelven Industrier ASA er nedskrevet med kr 3 335 585 i regnskapsåret.

Salg
Aksjene i Romerike Trelast AS og Romerike Eiendom AS er solgt i løpet av regnskapsåret.
Hovedandelen av Viken Skog SA' aksjer i Norske Skogindustrier ASA er solgt i løpet av regnskapsåret.

Obligasjonsfond omfatter plassering i 10 ulike fond, både pengemarkeds- og obligasjonsfond.
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Note 11 - Pant og garantier

Morselskap

Konsern

Note 12 - Kundefordringer/annen kortsiktig gjeld

Morselskap

Note 13 - Transaksjoner og mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Viken Skog SA er deltaker i oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket og er derved forpliktet til å dekke vår andel av eventuelt 
fremtidige tap som måtte oppstå innenfor den gjeldende ordning. Vårt regnskapsmessige tap vedrørende driftskredittordningen har de 
siste årene vært ubetydelig.

Øvrig garantiansvar utgjør kr 4 692 945 pr. 31.12.2012.

Viken Skog SA har en permanent bevilget kredittramme i bank på kr 50 000 000, en tilleggsbevilgning på kr 30 000 000 og sesongkreditt på 
kr 25 000 000. Som sikkerhet for kreditten er det inngått factoringavtale med pant i enkle pengekrav. 

I Kundefordringer inngår fordringer vedrørende skogsdriftsoppdrag m.m. med kr 8 492 663 og skogplanprosjekter 
med kr 8 686 255.

Forskudd på skogplanprosjekter inngår i Annen kortsiktig gjeld med kr 986 237. 

Konsernets langsiktige gjeld består av ansvarlig lån fra medlemmene i morselskapet på kr 15 396 128 og langsiktig gjeld til 
kredittinstitusjoner på kr 24 065 055 i Begna Bruk AS. Begna Bruk AS har en trekkfasilitet inngått i 2012 med en trekkramme på kr 25 000 
000. Pr. 31.12. var det trukket kr 24 100 000. Trekkfasiliteten fornyes hvert år. 

Konsern
2012 2011 Omsetning 2012

77 326 87 802 Tømmersalg
7 112 Tjenestesalg

84 438 87 802 Sum -                       

2012 2011 Fordringer 2012
   

100 216 Lån til foretak i samme konsern 1)
30 376 16 379 Kundefordringer datterselskap/ tilknyttet selskap 16 298

3 181 3 150 Lån til datterselskap/ tilknyttet selskap 2)
133 773 19 529 Sum 16 298

      

2012 2011 Gjeld 2012
     

          62 652                    7 000 Leverandørgjeld datterselskap/ tilknyttet selskap
          47 628                  47 000 Annen kortsiktig gjeld datterselskap/ tilknyttet selskap

110 280         54 000                 Sum

Morselskap

1) Beløp er inklusiv renter. Rentene er klassifisert som en kortsiktig post og inngår i posten andre fordringer.

Det er gitt lån til Viken Skog Holding AS på totalt kr 123 120 000. Kr 25 000 000 er vedtatt konvertert til egenkapital. Kapitalforhøyelsen 
ble vedtatt 20.12.2012, men er ikke registrert i Foretaksregisteret pr.31.12.

2) Det er gitt lån til Miljøvarme VSEB AS. Beløp er inklusiv renter. Rentene er klassifisert som en kortsiktig post og inngår i posten andre 
fordringer.
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REGNSKAP

Note 14 - Egenkapital

Morselskap

 Obligatorisk Tilleggskapital Ikke innbetalt Etterbetalingsfond
Annen 

egenkapital
Sum

Egenkapital 01.01. 198 012 60 086 16 554 102 500 246 783 623 935
-10 561 -5 594 -2 446 -18 601

Årets resultat 20 338 20 338
Utbytte på andelskapital -4 730 -4 730

Egenkapital 31.12. 187 451 54 492 14 108 102 500 262 391 620 942
       

Konsern

 
Obligatorisk Tilleggskapital Ikke innbetalt Etterbetalingsfond

Annen 
egenkapital

Minoritet Sum

Egenkapital 01.01. 198 012 60 086 16 556 102 500 246 783 623 937
0 6 9 2 6 8 60

Opptjent egenkapitalAndelskapital

Andelskapital Opptjent egenkapital

Ikke innbetalt andelskapital er ført opp som en fordring i balansen. Den innbetales ved trekk i tømmeroppgjør, utbytte, etterbetalinger 
eller ved kontantoppgjør. Andelsinnskudd skal være fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget, men disse gir ingen rettigheter 
utover rett til eventuelt utbytte.

Obligatorisk andelskapital er økt med innbetalt andelskapital fra andelseiere og redusert med uttatt kapital i forbindelse med 
overdragelse og salg av eiendommer, booppgjør og utmeldelser.
Tilleggskapital er redusert med uttatt kapital i forbindelse med overdragelse og salg av eiendommer, booppgjør, utmeldelser og 
oppsigelser.
Ikke innbetalt andelskapital er økt ved innmelding av nye andelseiere og redusert ved innbetalt andelskapital fra andelseiere og
utmeldelser.

-10 561 -5 594 -2 446 -18 601
Utbytte på andelskapital -4 730 -4 730
Årets resultat 17 638 -743 16 894
Stiftelsesomkostninger ført direkte 
mot ek -57 -57
Eliminering IB-posteringer 
egenkapitalmetoden -3 831 -3 831
Begna Bruk - oppjustering kostverdi 
tidligere kjøp 1 954 1 954
Merverdi Follum Eiendom AS ved 
kjøp 3 608 3 608
Minoritetsinteresser ved 
konsernetableringstidspkt 11 545 11 545

Egenkapital 31.12 187 451 54 492 14 110 102 500 253 921 10 802 630 719

Note 15 - Skatt

Morselskap
Viken Skog SA er omfattet av fritaksmodellen. Selskapet skal som hovedregel beskattes etter ordinære skatteregler, men skal 
i tillegg betale formuesskatt (satsen pt 3 ‰).

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da det ikke forventes tilstrekkelig skattepliktig overskudd de nærmeste årene til å 
nyttiggjøre fordelen. Det er ingen tidsbegrensning på fremførbart underskudd på kr 143 018 826.
Selskapet har totalt kr 9 697 855 i fremførbar godtgjørelse fra 2003. Godtgjørelsen kan fremføres i 10 år.

Konsern
Utsatt skattefordel i konsernet gjelder Begna Bruk AS. Dette selskapet inngår ikke i skattemessig konsern. Selskapet 
forventer skattepliktig overskudd som gjør det mulig å benytte skattefordelen.

Årets kapitalendringer

Åretrets kapitalendringers kapitalendringer
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Noter
Alle beløp i tabeller er i 1 000 kroner

Note 15 - Skatt

Konsern
20122012 2011 Årets skattekostnad fremkommer slik:

         
Betalbar inntektsskatt 204
Endring i utsatt skatt 93 134

-66 -131  For mye avsatt tidligere år -66
1 905 1 980  Formuesskatt 1 905
1 839 1 849 Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 95 177

         
2012 2011 2012

   Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
22 176 -96 943 Resultat før skattekostnad 112 009

390 273  Permanente forskjeller -11 210
697  Verdireduksjon finansielle instr. vurdert til virkelig verdi 

4 713 108 142  Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året 
752 169  Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre verdipapir 
493 508  3 % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 

376  Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap 
-136 -11 085  Tilbakeføring av inntektsført utbytte 
-697  Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 

-17 060 -6 026  Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre verdipapir 
-295  Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap 

1 490 3 918  Endring i midlertidige forskjeller -179 987
12 123 -266 Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet -79 188

-12 123  Anvendt fremførbart underskudd 

Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat
Skattepliktig i overskudd i datterselskap som ikke inngår i skattekonsern 730
Betaltbar skatt i resultatregnskap 204

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
1 905 1 980  Betalbar formuesskatt 1 905

 Betalbar inntektsskatt 204
  Sum betalbar skatt 2 109

2012 2011  Utsatt skatt fremkommer slik: 2012
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 

   Forskjeller som inngår i utligning
-23 818 -21 497 787 Anleggsmidler -28 388

-917 -1 969 899 Omløpsmidler -43
5 724 7 155 291  Gevinst- og tapskonto -4 817

-2 615 -3 555 181  Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen 
8 602 8 333 418  Netto pensjonsmidler 3 294

-13 024 -11 534 158  Sum -29 954
-143 019 -155 141 337  Akkumulert fremførbart underskudd -516 173

-34 635 -35 277 675  Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte/kreditfradrag til fremføring 
-190 678 -201 953 170  Netto midlertidige forskjeller pr. 31.12 -546 128

-53 390 -56 546 888  28 % Utsatt skatt (+) /skattefordel (-) -152 916

Forskjeller som ikke inngår i utligning
Anleggsmidler (merverdi konsern) 5 011
Utsatt skatt (28%) 1 403

 Midlertidige forskjeller i selskap som ikke inngår i skattemessig konsern 
(Begna Bruk AS og Begna Bruk Eiendom AS) -9 711
Utsatt skattefordel -2 719

Morselskap
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Stillits i topp av borre. Foto: Terje Johannessen.

REGNSKAP
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Marked
Det ble omsatt 2.091.000 kubikkmeter (m3) tømmer i
Viken Skog i 2012. Dette er en nedgang på 205 000 m3 i for-
hold til rekordåret 2011. Nedgangen kom på massevirke,
mens sagtømmervolumet er opprettholdt. Året under ett
var det normal etterspørsel etter sagtømmer, mens etter-
spørselen etter massevirke falt som en følge av flere ned-
leggelser i massevirkeindustrien. Prisene på massevirke
gikk ned fra et 2011- nivå som var noe av det høyeste vi
har sett i senere tid. Sagtømmerprisene holdt seg relativt
stabile gjennom året. 

Svak økonomisk utvikling i Europa og Nord- Amerika samt at
elektroniske medier stadig overtar for trykte medier påvir-
ket fortsatt etterspørselen etter papirprodukter negativt. 

Papir og cellulose
Etterspørselen etter papir faller både i Europa og Nord-
Amerika. I Europa har etterspørselen falt med 25% etter
2007. I 2012 falt etterspørselen med 750 000 tonn til -
svarende 8%. Lønnsomheten har også falt markant. Hos
svenske Holmens trykkpapirdivisjon har driftsmarginen
falt fra over 20% rett etter tusenårsskiftet til så vidt over
null de seneste år. 

Papirprodusentene omstiller i økende grad til produksjon
av finpapir og emballasjeprodukter hvor etterspørsel og
lønnsomhet er bedre. Etterspørselen etter papir og kartong
øker både i Kina, øvrige Asia og Latin-Amerika.

Etter høy etterspørsel og pristopp på cellulose i 2011 falt
både etterspørsel og priser i 2012.  Viktige årsaker til dette
var fallende priser og kapasitetsnedleggelser på trykkpapir
i Europa, kombinert med spesielt lav kjøpsaktivitet fra
kinesiske cellulosekjøpere. Trenden er generelt fallende
etterspørsel i Europa og økende etterspørsel i Kina, øvrige
Asia og Latin-Amerika.

Trelast
Forbruket av trelast i Europa og Nord-Amerika falt kraftig
under finanskrisen og har ikke tatt seg vesentlig opp etter
dette. Markedene i Sør-Europa faller, mens markedene i
Nord-Afrika øker. Trelastprisene har holdt seg lave. Hos de
store trelastproduserende landene falt produksjonen med
7-10% sammenlignet mot 2011. I Sverige falt produksjo-
nen med kun 4% og tilnærmet uendret i Norge. Dette gjør
at produksjonen nå er i rimelig takt med forbruket. Sterk
krone i Sverige og Norge er et betydelig handikap ved
eksport til Europa.  Sagbruksbransjen i Europa er i krise og
tjener ikke penger. Bare i Sverige er det i 2011 og 2012 lagt
ned 14 sagbruk.

Boligbyggingen i USA tar seg nå opp, og bidrar til markant
økning av trelastprisene der. Svak dollarkurs oppveier

imidlertid dette slik at eksporten fra Europa foreløpig ikke
øker vesentlig. 

Etterspørselen etter trelast i Norge er god.  Dette gjør det
interessant særlig for svenske trelastprodusenter å levere
til Norge, og trelastimporten fra Sverige har økt kraftig
både i 2011 og videre i 2012. Dette bidrar til prispress på
trelast i Norge.  

Sagtømmer
Lagrene av sagtømmer var normale ved inngangen til
2012. Stormen «Dagmar» felte mye skog ved inngangen til
året, og furuandelen var høy. Utover vinteren økte derfor
tømmerlagrene av furu og noe furutømmer ble ekspor-
tert. Utover høsten sank avvirkningen noe og tømmerla-
grene ved utløpet av året var i underkant av normalen.
Sagbrukene har hatt et normalt tømmerforbruk gjennom
året, og sagtømmerprisene gikk både opp og ned.   

Massevirke
Massevirkemarkedet i 2012 ble turbulent. 
Norske Skog besluttet 8. desember 2011 å legge ned
papirfabrikken Follum på Hønefoss med virkning fra 1.
april 2012 (600 000 m3 virke). Det ble 11. april meldt om
konkurs hos papirfabrikken Peterson i Moss (800 000 m3

virke). Samlet utgjør nedleggelsene et bortfall av 1,4 milli-
oner m3 massevirke eller nærmere 25% av norsk fibertil-
gang til treforedlingsindustri.  Lønnsomheten hos store
deler av den gjenværende industrien er dessverre også
lav. Södra Cell Tofte som er den største virkesforbrukeren
med ca. 2 millioner m3 pr år har på grunn av svakt marked
stått i hele første kvartal. Andre fabrikker har kjørt redu-
sert produksjon. 

Dette har medført fulle lagre hos massevirkeindustrien.
Det ble i noen grad etablert midlertidige distriktslagre, og
skogeiere har opplevd forsinket inntransport av tømmer. 

Eksporten av massevirke har økt betydelig i 2012, særlig til
Sverige. Stora Enso besluttet å sette i drift enda et togsett
for transport av massevirke fra Norge til Sverige.

Nedleggelse av massevirkeindustri gjennomføres også i
vårt naboland. Bare i 2012 er det nedlagt to papirfabrikker
og et massebruk der.  

Flis
Omsetningen av flis flatet ut i 2012. Det ble omsatt 307 000
løskubikkmeter (lm3) mot 322 000 lm3 året før. Etterspørse-
len ble påvirket av mild vinter både i Norge og Sverige og
lavere strømpriser.  Det bygges imidlertid flere bioenergi-
anlegg og markedet forventes å øke igjen. Lønnsomheten i
verdikjeden er fortsatt for lav.

Tømmeromsetning og skogsdrift i 2012
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Avvirkning og skogkultur
Avslutningen på 2011 var dramatisk da stormen «Dagmar»
herjet i deler av Viken Skogs geografi i romjulen. Det ble
lagt betydelig innsats med på å sikre skogeiers verdier
gjennom omprioriteringer og flytting av driftskapasitet til
de mest berørte områdene; Romerike, sørlige områder av
Oppland og Ringerike. Arbeidet pågikk i hele første halvår.
I ettertid kan vi oppsummere med at det ble drevet ut 340
000 m3 tømmer uten en eneste alvorlig skade på mann-
skap. Det ble utvist stor innsats av alle som var involvert.
De åpne andelseiermøtene i januar 2012 trakk nesten 400
besøkende skogeiere og entreprenører. 

Vintersesongen var nok et år preget av gode vinterlige for-
hold og det var god interesse for avvirkning i alle områder.
Aktiviteten var jevnt god helt frem i hele første halvår og
det ble avvirket et høyt volum fra januar til og med april
måned. Dette til tross for turbulens i industrien med bort-
fall av treforedlingsbedrifter både på Follum og i Moss.
Sistnevnte situasjon medførte at særlig massevirke furu
ble liggende lengre ved bilvei enn normalt. 

Som følge av dårlig sluttmarked og mindre industrikapasitet
gikk tømmerprisene ved nyttår ned med ca. 45 kroner pr. m3

for massevirke gran og furu. Nedgangen på sagtømmer var
25 kroner pr. m3 for gran og 35 kroner pr. m3 for furu.  Fra og
med mai måned gikk sagtømmerprisen opp igjen med 25
kroner pr. m3 på gran og 10 kroner pr. m3 på furu. Massevirke
furu gikk opp med 5 kroner pr. m3. 

Ytterligere fall i massevirkeprisen fra sommerferien ble
imøtegått med innføring av et sommertillegg på gran på
20 kroner pr. m3 i perioden juli til og med september. Til-
legget ble senere videreført også for oktober og novem-
ber. I oktober og november falt sagtømmerprisen igjen
med 25 kroner pr. m3 for både gran og furu. Massevirke-
prisen på furu ble koblet mot vinterpris 2013 da lagrene i
hele virkeskjeden var store. I årets siste måned forble sag-
tømmerprisene uforandret, mens massevirkeprisen falt
ytterligere og ble tilpasset et nivå tilsvarende forventet
vinterpris 2013.
Uttak av pallevirke og grovgran bidro i 2012 til å øke rot-
netto til skogeier. I hele 2012 stimulerte vi også tynnings-
aktiviteten med et tillegg på 10- 40 kroner pr. m3 på masse-
virke fra tynningshogster. 

Videre inngikk vi rotkontrakter på furu våren 2012 på garan-
ti pris slik at skogeier var sikret en forutsigbarhet på slike
kontakter der Viken Skog styrer avvirkningstidspunktet.

Alt i alt har tømmerprisen i 2012 reflektert et urolig marked
med stor usikkerhet.

I sum i 2012 opprettholdt vi høye markedsandeler. Det er
betydelig forskjeller fra kommune til kommune og særlig

ser vi at konkurrentene ikke uventet konsentrerer seg indu -
strinært og med individuelle priser. Dette bildet ble senere
hensyntatt når styret vedtok virkemidler i tømmeromset-
ningen for 2013.

Mot årets slutt satt vi en henteklarfrist i slutten av novem-
ber og justerte prisene i desember til et forventet fallende
prisnivå vinter 2013. Dette medførte vesentlig bedre kon-
troll med bilveislagre inn i 2013 enn inn i 2012. 

FSC-tillegg var gjeldene for både sagtømmerkjøpere og
massevirkekjøpere med et tillegg på 15 kroner pr. m3 til
skogeiere som var sertifisert som FSC-leverandører.

Viken Skog videreførte storpartitillegget på henholdsvis 15
og 30 kroner pr. m3 for leveranser over 1 200 og 2 000 m3.
Prisene ble oppgitt som normalpriser inklusiv gjennom-
snittlige virkemidler.

Behovet for skogkultur er fortsatt høyt i hele Viken Skog. I
sumtall for aktivitet administrert av Viken Skog er det glede-
lig høyt tall skogplanter. Her opprettholdt vi det høye nivå-
et fra året før og ende på omsatt 5,1 millioner planter i
2012. Det var litt underdekning på skogplanter våren 2012
og vi valgte å hente inn snaut 500 000 svenske skogplanter
gjennom en av de største planteleverandørene våre for å
sikre behovet til skogeierne. Nivået på høstplanting ble
rekordhøyt. Det ble også reforhandlet langsiktige plante-
avtaler. Vi har basert oss på leveranser fra tre planteskoler
stort sett med lokal forankring. 

På ettervinteren fikk vi et varsel på endret klima med en
ekstrem varmeperiode i mars måned. Dette viste seg dess-
verre senere å være årsaken til en betydelig avgang på
skogplanter plantet senhøstes 2011. Særlig gikk det ut
mange planter i Østfold og Vestfold uten at årsaken kunne
plasseres på andre enn klimaet. 

På ungskogpleie er aktiviteten fortsatt for lav og det er
ryddet ca. 26 000 daa i Viken Skogs regi. Det er geografiske
variasjoner. Avtaler med 2-3 større skogkulturentreprenø-

TØMMEROMSETNING
OG SKOGDRIFT

Vinterhogst i Ådal. Foto: Linda Camilla Strømsod.
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rer med utenlandsk arbeidskraft er videreført, i tillegg er
det brukbar tilgang på lokal arbeidskraft med ulike tilknyt-
ninger til Viken Skog. 

Tynningsvolumet i Viken Skog i 2012 var på 143 000 m3.
Dette gir en tynningsandel på 7%. Særlig var aktivi tet en
høy i Buskerud.

Vi var engasjert i flere aktivitetsprosjekter, markbered-
ningsprosjekt i Oppland, Midt-Skog i Buskerud, vegplan-
leggerprosjekt i Buskerud, og vegprosjekt i Akershus.

Viken Skog benytter seg av over 150 selvstendige skogsen-
treprenørlag bestående av hogger og lassbærer. Over tid
har vi sett at det ikke uventet er store forskjeller individu-
elt mellom de ulike aktørene, både på produktivitet, verdi-
utfall på kapping av tømmer, oppfølging av rutiner og
kompetanse. Bransjen sliter med lav lønnsomhet og tidvis
med rekruttering. Vi iverksatte et arbeid i 2012 med sikte
på å spisse vårt samarbeid med skogsentreprenørene
gjennom å inngå noen toveis forpliktene partneravtaler
med garantert oppdragsvolum for noen utvalgte entrepre-
nør. Alle entreprenørlagene ble først gjenstand for en
grundig evaluering. Med dette ønsket vi å sikre lavere
kostnader på tømmer inn til en hardt presset skogindustri,
høyere verdiskapning på tømmer til skogeier og bedre for-
utsetninger for lønnsom drift til partnerentreprenører.
Saken har ikke uventet skapt stort engasjement. Ved års-
skiftet er det inngått avtaler med 6-7 partnerentreprenø-
rer på et volum på 350 000 m3 av et driftsvolum stipulert
til 1,4 millioner m3 i 2013. 

Andelen drifter administrert av Viken Skog er stabilt på 75%. 
Avdelingens to virkescontrollere, med formål å høyne tøm-
merverdi til skogeier, viser seg nyttig og nødvendig. Virkes-
controllerne følger opp skogsentreprenører kunnskap og
maskinenes innstillinger og styringsredskap. Det er reali-
sert merverdier på mange millioner kroner på skogeiers
hånd siden dette arbeidet startet opp. Viken Skog har
vært med i en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og
mat departementet (LMD) for å se på fremtidens skog-
bruks planer.

Skogavdelingen har begynt en gradvis dreining mot
mer spesialisering av arbeidsfunksjoner. Dette sammen
med flere felleskontorer skal gi bedre service til skogei-
er og enda bedre arbeidsmiljø i sum. Videre har det
vært et fokus på å forenkle enkelte rutiner knyttet til
miljødokumentasjon. Dette som en konsekvens av
betydelig økt kompetanse i alle ledd i Viken Skog etter
revisjonen i 2011.

Innføring av serviceløftet i oktober ble et viktig grep og
beskriver en standard for kommunikasjon mot sko-
geiere som benytter seg av Viken Skogs skogfaglige tje-
nester. Med dette sikrer vi en felles plattform og en
likeverdig behandling. Serviceløftet er fulgt opp av en
omfattende kundeundersøkelse og de første resulta-
tene ved inngangen til 2013 er meget positive. Dog skil-
ler det seg ut et område med stort forbedringspotensi-
ale; inntransport av tømmer. Dette vil det bli satt bety-
delig fokus på i 2013.

TØMMEROMSETNING
OG SKOGDRIFT

Tømmerlunne i vintervær. Foto: Linda Camilla Strømsod.
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Organisasjon og Miljø

Skogeierområdene tar form
Etter første driftsår i 2011 med mange utfordringer, har skogeierområdene i 2012 i
høyere grad funnet sin arbeidsform. Det har vært en overgang fra skogeierlag som
selvstendige organisasjoner til skogeierområdene som er en del av Viken Skog. En
av oppgavene som har kommet best i gang, er opplæring av andelseierne i «Norsk
PEFC Skogstandard». De valgte studielederne i skogeierområdene har hatt en viktig
oppgave som er løst tilfredsstillende.

Viken Skog etablert som et lovfestet samvirkeforetak (SA)
Viken Skog ble omdannet fra en forening til et samvirkeforetak i 2006, men har frem
til 2012 vært et ulovfestet samvirkeforetak («Andelslag med begrenset ansvar»,
BA). Fristen for å fullføre omdanningen til et lovfestet samvirkeforetak var i 2012.
Vedtektsendringen ble gjennomført 28. mars på årsmøtet i Viken Skog, og fra juli
2012 var Viken Skog registrert som et samvirkeforetak i Brønnøysund, og «Viken
Skog SA» ble en realitet.   

Bedret rekruttering til utdannelse i skogbruket
Arbeidet med rekruttering til skogbruket er på landsbasis organisert gjennom pro-
sjektet «Velg skog». Viken Skog er direkte engasjert i en regional satsing innenfor
dette i Buskerud med prosjektet «Velg Naturbruk». Resultatene har vært betydelig
økning i søknader og opptak både på videregående utdanning i Buskerud i Vg1
Naturbruk og Vg 2 Skogbruk, og på høyskole og universitet på landsbasis. Prosjek-
tene har gitt gode resultater så langt samt erfaring i hvilke tiltak som gir mest effekt
i forhold til innsats. Rekruttering må det imidlertid arbeides med kontinuerlig da det
kommer stadig nye aktører.

Vitensenter er ny arena for kommunikasjon
Vitensentrene her i landet har stort besøk av barn og unge og deres familier. Det gir
derfor en mulighet til å informere om skogens muligheter i det fremtidige samfunn.
Til utstillingen på Norsk Teknisk Museum (NTM) har Skog og tre-sektoren utviklet
den interaktive utstillingen “Fotosyntesefestival”. På et flipperspill skal man skyte
kulen på tre mål: Sol - varme og CO2 for å sette i gang fotosyntesen. Lykkes man vok-
ser treet. Dette er et undervisningsopplegg i skolene, og skal kopieres til alle 8 viten-
sentrene i Norge. Dette gir blant annet en mulighet for kommunikasjon med de over
200 000 kunnskapssøkende gjestene på NTM årlig.   

Magasinet Skog og Viken Nytt - første driftsår
Magasinet Skog ble etablert i 2011, og 2012 var første hele driftsår med produksjon
og distribusjon sammen med Viken Nytt. Det ble i 2012 utgitt 8 nummer og en
redaksjonskomité med ett medlem fra hvert andelslag er engasjert i produksjonen.
Resultatet har blitt et magasin med flere sider og mer variert innhold enn tidligere i
«Skogeieren», samt utgivelse av flere nummer av Viken Nytt. En har på mange
måter fått mer informasjon til andelseierne til totalt reduserte kostnader.

Regional næringsinnsats i skogbruket med fokus på veier
Arbeidet med regionale bygdeutviklingsprogrammer har pågått i de fleste fylker i
Viken Skog i 2012. Det regionale nettverket som Viken Skog er en del av, har vært
engasjert i arbeidet. Fra Viken Skogs side har økt innsats rundt opprusting og opp-
gradering av veinett vært viktig. Det er økte rammer nasjonalt og prioritering av fyl-
kesvise rammer til skogsveier, samt utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesvei-
nettet, som har vært det viktigste i 2012. En undersøkelse utført av Viken Skog og
Mjøsen Skog i Eidsvoll, Nes og Fet kommuner, viste stort behov for opprusting og
oppgradering av skogsbilveiene. God dialog med Buskerud Fylkeskommune i 2012
har resultert i utbedring av en rekke flaskehalser for tømmertransport med 60 tonns
vogntog på riks- og fylkesveinettet.  
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Kvalitet og Miljø
2012 har vært et spennende år i Viken Skog. Enkelte har nok følt at utfordingene har
stått i kø, men det har vært mange lyspunkter. Revisjon gjennomført av Det norske
Veritas (DnV) viser at vi er på rett vei og at de tiltakene som ble igangsatt etter som-
meren 2011 har gitt resultater; vi er med de rutinene vi nå har, i stand til å ivareta
det biologiske mangfoldet på en god måte. 

For å sikre dette også i fremtiden oppfordrer vi våre andelseiere til å friske opp og
øke sin kompetanse i Norsk PEFC Skogstandard. Viken Skog arrangerer utedag med
biolog, som er en praktisk gjennomgang av en del av kravene i Norsk PEFC Skogstan-
dard, mens Skogkurs (www.skogkurs.no) arrangerer nettbasert kurs. I 2012 har 300
av våre andelseiere gjennomført utedag med biolog og vi regner med omtrent til-
svarende antall denne sesongen. 

En del av våre andelseiere ønsker å gjennomføre miljøkontroll på egen eiendom, til
disse tilbyr vi nå opplæring til Grønn leverandør.  For å bli Grønn leverandør må man
ha hatt utedag med biolog og bestått nettbasert kurs i Norsk PEFC Skogstandard,
deretter tilbyr vi opplæring i bruk av skogbruksplan med miljødatabaser, og merking
av BVO i felt med GPS. Andelseieren kan da gjennomføre miljøsjekk av egen eien-
dom og betaler således ikke miljøadministrasjon. 

Kartlegging av skadde nøkkelbiotoper ble rapportert til PEFC-Norge i august. 13690
nøkkelbiotoper ble undersøkt, dette tilsvarer et areal på 150 660 daa. Kontrollen
har avdekket at 431 nøkkelbiotoper (1594 daa) kan ha blitt helt eller delvis forringet
av hogst.  Videre avviksbehandling vil finne årsakene til og korrigere for, skadene av
den ureglementerte hogsten. 

Rutinene vi etablerte etter sommeren 2011 med miljøkontroll før inngåelse av virkes-
kontrakter vil fortsette som før. Kartløsningen Viken Skog benytter (www.dinskog.no)
er blitt vesentlig forbedret og forbedres kontinuerlig. For eksempel vil man i 2013
jobbe for at entreprenørene kan sende inn datafiler som viser livsløpstrærnes plas-
sering og sikre disse mot fremtidig hogst, dette vil bli tilgjengelig for de som abonne-
rer på DinSkog.no. Denne type integrasjoner og bruk av tilgjengelig informasjon
bidrar ytterligere til å redusere risikoen for ureglementert hogst.

ORGANISASJON
OG MILJØ

Som mor så barn.
Vinter på Sollihøgda.

Foto: Terje Johannessen.
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Skogtjenester
– Mengdetall fordelt på aktivitetsområder

2010
AKTIVITETSOMRÅDE Akershus Østfold Buskerud Oppland Sum
Markberedning 350 0 400 130 40 920
Plantesalg 207 400 197 000 483 000 140 500 400 000 1 427 900
Planting 467 000 250 000 856 000 1 361 915 434 000 3 368 915
Sprøyting 130 150 210 50 2 600 3 140
Ungskogpleie 2 800 1 450 13 205 4 950 3 700 26 105
Grøfterensk/supplering
Forhåndsrydding 475 100 500 800 163 2 038
Vegkantrydding
Slutt-avvirkning maskin 243 000 210 600 646 400 239 691 256 600 1 596 291
Tynning - maskin 22 600 19 000 102 200 10 909 4 100 158 809
Sum skogsdrifter 265 600 229 600 748 600 250 600 260 700 1 755 100

Vestfold/Telemark

Vestfold/Telemark

SKOGLIG AKTIVITET

2011
AKTIVITETSOMRÅDE Akershus Østfold Buskerud Oppland Sum
Markberedning 206 0 1 324 1 878 35 3 443
Plantesalg 110 000 160 000 450 000 186 000 210 000 1 116 000
Planting 490 000 333 000 1 254 000 1 54 7000 483 000 4 107 000
Sprøyting 54 293 362 254 2 721 3 684
Ungskogpleie 1 668 1 696 12 237 6 092 3 563 25 256
Forhåndsrydding 362 615 1 038 748 220 2 983
Vegkantrydding 93 500
Slutt-avvirkning maskin 234 207 203 103 618 831 271 210 235 980 1 563 331
Tynning - maskin 28 494 13 578 112 264 15 536 4 255 174 127
Sum skogsdrifter 245 684 1 776 893

Vestfold/Telemark
2012
AKTIVITETSOMRÅDE Akershus Østfold Buskerud Oppland Sum
Markberedning 0 1 000 1 000 2 000
Plantesalg 165 000 231 000 260 000 205 000 501 000 1 362 000
Planting 415 000 275 000 1 080 500 1 702 000 408 000 3 880 500
Sprøyting 245 730 577 310 2 386 4 248
Ungskogpleie 4 193 1 766 12 846 3 883 3 653 26 341
Forhånsrydd 203 891 200 470 250 2 014
Sum planter 5 197 500
Sluttavv.maskin 250 500 153 500 501 500 303 500 215 080 1 424 080
Tynning-maskin 22 500 29 500 66 500 23 000 1 500 143 000
Sum skogsdrifter 1 585 325
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Skogeierområder: Skogeierområdeledere
pr. 31.12.2012:

AKERSHUS OG ØSTFOLD:
Asker og Bærum Helge Lindstad
Follo Gunnar Fjeld
Hessa Olav Breivik
Nedre Romerike Gunnar Krogsveen
Sarpsborg - Ytre Østfold Inger Johanne Sikkeland
Smaalenene Erling Mysen
Våler og Svinndal Fredrik Bjerkevedt
Østre Romerike Vegard Tønsberg
Øvre Romerike Ole Semming Wiig

BUSKERUD:
Drammen og Hurum Trond Avdal
Eiker Erik Petter Hægstad
Hallingdal Torleiv Dengerud
Krødsherad og Modum Per Korsbøen
Numedal Tore Kravik
Ringerike Knut Bjella
Sandsvær/Kongsberg Dag Heintz
Sigdal-Eggedal Eli Reistad

Skogeierområder: Skogeierområdeledere
pr. 31.12.2012:

OPPLAND:
Hadeland Olaf Espen
Nordre Land - Etnedal Hans Kr. Engeseth
Søndre Land og Fluberg Kristen Granum
Sør-Aurdal Nils-Ivar Grøv
Øvre Valdres Gulbrand Anmarkrud

VESTFOLD OG TELEMARK:
Lardal og Siljan Ole Røsholt
Midtre Vestfold Magne Gran
Nedre Lågen Ragnvald Kaupang
Nordre Vestfold Ole Johan Sundby
Tønsbergdistriktet Lars Sollie

ALMENNINGER:
Hadeland Per Almquist
Romerike Lars Even Nordby

Tillitsvalgte

Styret i Viken Skog:

Leder:
Helge Evju, Sandsvær/Kongsberg (2000)

Nestleder:
Gudbrand Gulsvik, Hallingdal (2009)

Styremedlemmer:
Olav Breivik, Hessa (2012)
Lars Kr. Haug, produksjonssjef (2004)
Vidar Skjeggerud, konsulent (2005)
Anne Jødahl Skuterud, Øvre Romerike (2009)
Grete Sønsteby, Numedal (2011)

Varamedlemmer (skogeiervalgte, i rekkefølge):
1. Ole Semming Wiig, Øvre Romerike (2010)
2. Nils-Ivar Grøv, Sør-Aurdal (2012)
3. Tone Granerud, Follo (2012)

Varamedlemmer (ansattevalgte, i rekkefølge):
1. Hans Jørgen Tangevold, skogbruksleder (2012)

Innvalgt år i parentes.

Kontrollkomitè - Medlemmer:
Karl-Arnt Bårnes, Nedre Lågen, leder
Steinar Steinarsson jr., Hallingdal
Aashild Bang, Ringerike

Varamedlemmer:
Magne Gran, Midtre Vestfold
Turid Berglund Ekeberg, Hallingdal
Steinar Fretheim, Søndre Land og Fluberg

Ordfører:
Berit Pinnestad, Lardal og Siljan

Varaordfører:
Gunnar Syverud, Asker og Bærum

Valgkomitè - Medlemmer:
Marit Hougsrud, Oppland, leder
Erling Mysen, Østfold
Kjell Arne Bøe, Vestfold
Jens Kristian Waaler, Akershus
Sigurd Storemoen, Buskerud

Varamedlemmer:
1. Kari Marie Engnæs, Oppland
2. Jon Hallvard Brevig, Østfold

Revisor:
ERNST & YOUNG AS, Hønefoss

Æresmedlemmer:
Torkel Wetterhus (utnevnt 1991)
Per Stamnes (utnevnt 2000)

TILLITSVALGTE
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Virkesleveranser 2012
Antall Antall MASSEVIRKE SAGTØMMER*

SKOGEIEROMRÅDE leveran- andels-
dører eiere

Gran Furu Annet Gran Furu Annet Gjen
m3 m3 m3 m3 m3 m3 k

Asker og Bærum 41 106 6 927 197 0 8 417 96 0

Drammen - Hurumlandet 91 351 22 335 919 0 24 597 1 659 0

Eiker 136 341 17 273 5 782 0 15 942 15 078 936

Follo 110 442 22 299 2 159 0 25 575 2 947 42

Hadeland 240 524 77 283 8 397 0 68 836 9 734 19

Hallingdal 343 851 64 438 18 983 0 35 094 23 163 511

Hessa 127 517 25 728 1 899 70 26 753 1 786 0

Lardal og Siljan 75 177 12 292 440 0 14 458 1 286 30

Midtre Vestfold 179 417 35 778 1 647 0 38 150 3 272 142

Krødsherad - Modum 237 441 37 575 11 291 0 33 739 21 380 536

Nedre Romerike 37 195 8 571 141 0 11 136 592 0

Nedre Lågen 165 429 21 616 1 187 0 21 504 1 523 2

Nordre Land og Etnedal 184 386 47 056 1 473 0 54 382 4 213 66

Nordre Vestfold 132 362 14 696 519 0 17 597 1 408 38

Numedal 279 634 27 833 11 800 0 28 789 22 202 383

Tønsbergdistriktet 118 443 16 425 1 074 15 13 028 1 163 165

Ringerike 285 566 51 201 29 389 0 47 323 50 126 674

Sandsvær - Kongsberg 103 297 9 448 1 801 0 7 299 2 753 296

Sarpsborg - Ytre Østfold 167 455 23 860 7 464 0 28 562 9 565 0

Sigdal - Eggedal 174 297 24 730 7 645 3 17 179 15 796 376

Smaalenene 135 484 24 610 4 751 0 30 868 8 282 47

Søndre Land og Fluberg 137 159 48 290 5 185 0 54 935 7 038 0

Sør Aurdal 125 358 37 251 2 276 0 32 554 6 703 325

Våler og Svinndal 45 132 5 759 1 186 0 5 765 785 0

Østre Romerike 189 583 32 052 12 988 0 29 175 19 470 120

Øvre Romerike 209 444 57 290 5 365 0 57 427 10 756 0

Øvre Valdres 120 499 29 279 1 143 0 21 519 3 490 90

Div. lev. Viken Skog 4 579 560 371 439

SUM 2012 4 187 10 890 802 473 147 661 88 770 974 246 705 4 797

SUM 2011 4 027 11 620 949 986 181 468 1 016 802 458 219 447 9 578

*) SAGTØMMER omfatter også spesialtømmer

**) Grot/heltre er ikke med i TØMMERKJØP og GJENNOMSNITTSPRISER

Hareunge blandt løv og greiner.
Foto: Terje Johannessen.
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* ENERGIVIRKE TØMMERKJØP** GJENNOMSNITTSPRIS**

nnet Gjennomsnitt Tømmer Grot/heltre 2012 2011 2012 2011
m3 kr/m3 m3 m3 m3 kroner m3 kroner kr/m3 kr/m3

0 381 856 3 470 16 494 5 184 320 19 387 6 893 612 314 356

0 1 139 3 915 0 53 424 16 719 889 59 852 21 683 559 313 362

36 384 3 516 807 58 526 19 206 117 60 173 22 549 999 328 375

42 381 5 262 5 142 58 284 18 026 738 69 930 25 649 884 309 367

19 395 1 923 6 652 166 193 53 054 487 117 812 43 565 839 319 370

11 372 6 271 0 148 459 44 229 427 183 231 64 113 585 298 350

0 375 4 877 5 848 61 113 18 694 564 94 468 35 099 238 306 372

30 364 1 475 367 29 981 9 333 504 28 977 10 421 543 311 360

42 1 095 11 831 4 410 90 820 27 625 768 73 732 25 834 467 304 350

36 744 9 860 5 335 114 382 36 008 044 146 105 53 588 320 315 367

0 380 437 16 560 20 876 6 721 526 25 259 9 147 961 322 362

2 365 5 370 2 710 51 203 15 389 423 63 724 22 372 487 301 351

66 1 170 3 279 500 110 469 35 900 298 113 817 41 649 033 325 366

38 363 5 331 5 867 39 589 12 150 834 54 929 19 301 243 307 351

83 1 140 8 695 0 99 701 31 602 466 120 574 44 334 442 317 368

65 363 6 804 1 460 38 674 11 342 478 54 301 18 362 344 293 338

74 734 8 060 4 535 186 773 58 394 615 201 090 72 615 439 313 361

96 377 2 896 3 155 24 493 7 541 943 47 665 17 344 659 308 364

0 758 3 335 3 204 72 786 23 050 021 83 795 30 484 235 317 364

76 374 3 355 0 69 084 21 824 114 93 045 35 096 652 316 377

47 373 1 961 7 114 70 518 22 272 617 94 711 34 909 254 316 369

0 390 4 195 0 119 643 38 548 325 118 869 44 410 184 322 374

25 398 2 996 0 82 105 26 442 286 84 414 30 267 347 322 359

0 385 329 1 002 13 824 4 338 794 26 552 9 709 626 314 366

20 1 460 3 635 9 750 97 440 30 456 141 108 346 39 192 219 313 362

0 748 7 416 38 208 138 253 42 798 842 84 447 30 848 639 310 365

90 1 145 185 0 55 705 17 293 001 67 047 23 075 327 310 344

166 8 481 2 115 358

97 378 118 229 134 577 2 090 927 654 150 583 313

78 437 132 656 244 881 2 296 609 832 521 138 363

Granblomst.
Foto: Terje Johannessen.
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Viken Skog i media i 2012
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Trevirke er fremtidens materiale. Det er fornybart og lett
tilgjengelig. Forskning og produktutvikling gjør at tømmer-
stokken i dag blant annet kan omdannes til:
Bioenergi, biodrivstoff, plank og bjelker, papir/papp, kje-
mikalier som erstatter plast basert på mineralolje, smaks-
tilsetting, produkter til farmasøytisk industri, hygienepro-
dukter, tekstiler som eksempelvis erstatter bomull, reduk-
sjonsstoffer i betong og metallindustrien.

Treklyngen Holding AS (100 % eiet datterselskap av Viken
Skog Holding AS) ble opprettet som eierselskap for Viken
Skog SA kjøp av Norske Skog Follum AS (som endret navn
til Follum Eiendom AS ved overtagelsen 29.06.2012). Per
31.12. 2012 har Treklyngen følgende selskapsstruktur:

Selskapsstruktur Treklyngen Holding AS 31.desember 2012. 
Alle selskaper 100 % eid av Viken Skog SA. Det jobbes med
en forenkling av selskapsstrukturen.

Treklyngen Holding AS har per 31. desember 3 ansatte,
hvor av 1 er midlertidig ansatt.  

Treklyngen Holding AS hovedoppgaver er prosjekt- og utvik-
lingsaktiviteter. Hoved aktiviteter etter overtagelsen 29. juni
har vært:
- Etterdrift/oppryddingsaktiviteter, infrastrukturtiltak, 

deponiavslutning
- Prosesstilpasning for uttransport av flis til eksterne kunder
- Oppstart av rivingsprosjekt, salg av utstyr og anleggsmidler
- Oppstart av reguleringsplanprosess for utvidet industriområde
- Gjennomføring av Foresightprosjektet (Se Pan Innovasjon.)
- Søknadsprosess for prosjektstøtte fra Innovasjon Norge
- Forprosjekt for etablering av Siva industriinkubator 

(Se Pan Innovasjon.)
- Oppfølging av FoU-prosjekter
- Konseptutredning for Treklyngen 

(Pöyry Management Consulting)
- Relasjonsbygging/Innledende samtaler med mulige 

partnere, investorer, etc. 

Til disse aktivitetene er det i tillegg til egne ansatte, benyttet
innleide rådgivere og kjøp av tjenester.  

Integrert i kjøpsavtalen med Norske Skog ASA, overtok
Treklyngen Holding AS en rekke praktiske og finansielle
forpliktelser:

- Miljøforpliktelser:
Avslutning og etterdrift av deponier 

≠ Avslutning av Årbogendeponi ca. kroner 9 millioner.  
≠ Etterdrift ca. kroner 100 000 årlig.

- Personalforpliktelser:
Tilbakekjøp av arbeidstid 16 000 timer for tidligere
ansatte mellom 59 og 62 år.  (Avtale inngått mellom (NSF)
Follum Eiendom og firmaet BIS Production Partner løper
ut 1. halvår 2014) og noen Follum-ansatte med oppsigel-
sestid i 2. halvår 2012. Ca. kroner 10,5 millioner.

- Leasing forpliktelser:
Utkjøp/terminering leasingavtale Brubakken AS 
ca. kroner 8,9 millioner.

Planer for Treklyngen
• 1 700 dekar nær Hønefoss by
• Skal forbruke 3-5 millioner kubikk tømmer
• Skal bestå av komplementerende virksomheter

innenfor skogsbasert industri
• Tidsramme 3-5 år for oppstart
• I dialog med spennende miljøer/partnere
• Kostnadsnivå opp mot 20 milliarder

I dag:
• Follum Drift AS ca. 30 ansatte
• Nord Europas mest moderne tømmerrenseri (produk-

sjonsanlegg for flising av tømmer)
• Varmekjele, fjernvarme Hønefoss
• Enormt rivingsprosjekt hvor over 36 000 m2 bygnings-

masse skal rives. Rivningsarbeidet vil foregå i 2013 og
2014.

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet. Viken Skog har
fremtidsrettede og langsiktige planer for storsatsingen Treklyngen i hjer-
tet av skog-Norge. Vi ønsker en verdiskaping på hele treet og samle hele
verdikjeden under ett tak som vi etablerer i Treklyngen på den tidligere
tomta til papirfabrikken Norske Skog Follum ved Hønefoss.
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- Hønefoss Fjernvarme AS, leveranseavtale:
Kostnader knyttet til gjenstående del av oppsigelsestid
på varmeleveranseavtale (til 15. desember 2012), 
ca. kroner 6,5 millioner.

- Rivningsforpliktelser:
Gjennomføre riveprosjekt basert på foreløpig anbudspris.
(ca. +/- kroner 10 millioner)
AF – Decom ble valgt som rivningsentreprenør for den
bygningsmassen som skal ned. Ut i fra nåværende plan
skal det rives ca. 36 000 m² bygningsmasse. Rivningen
starter høsten 2013 og varer ut 2014.

Vi har som mål at salg av metaller og utstyr skal finansi-
ere rivningen, samt bidra til sanering og arrondering av
området.

- Omlegging av infrastruktur:
Gjennomføring av planlagte, nødvendige endringer for vann-
forsyning, avløp, strøm og varme, ca. kroner 6 millioner.

Alle forpliktelser følger både opprinnelig tids- og kostnadsplan.
Forpliktelsen mot Hønefoss Fjernvarme AS ble ivaretatt
ved å bygge opp en drifts-organisasjon i Follum Drift AS. 
Fra 15. desember 2012 er det inngått avtale med Hønefoss
Fjernvarme AS om leie av drifts- og vedlikeholdstjenester
fra Follum Drift AS i fyringssesongen.      

Follum Industripark AS ble opprettet 2009 for å drive for-
retningsutvikling på Follum som tilleggsaktivitet til papir-
produksjonen.  Ble tilført kapital gjennom salg av eiendom
og drev blant annet med utleievirksomhet på industriom-
rådet.  Selskapet har ingen funksjon i nåværende struktur,
og vil derfor bli slått sammen med Follum Drift AS.   

PAN Innovasjon AS ble opprettet i 2009 for å utvikle ny
skogbasert industri på Follum for styrking av daværende
papirproduksjonsvirksomhet.  Eierskapet er delt mellom
Norske Skog, Viken Skog, Vardar og Lindum.  Etableringen
av PAN mottok økonomisk støtte fra Sparebankfondet
(Næringsfondet).  
I regi av PAN Innovasjon har det i 2012 blitt gjennomført et

Foresight-program, med formål å utvikle samarbeidet
mellom aktørene i Norsk skogbasert industri. Prosessen
skulle bidra til å øke innovasjonstrykket i bransjen, påvirke
nasjonale rammebetingelser og å skape interesse og enga-
sjement i næringen. Programmet har bestått av 4 work -
shop ér (arbeidssamlinger med 30-40 deltagere), og har i
sin sluttrapport kommet med noen anbefalinger til bran-
sjen.  Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge og hadde
en kostnadsramme på drøyt kroner 2 millioner.
Høsten 2012 begynte arbeidet med å etablere en SIVA
industriinkubator i Treklyngen. Planen er at denne skal
starte sin virksomhet i løpet av første halvår 2013.  PAN
Innovasjon AS vil tilpasses dette formålet og dermed
videreføres. Viken Skog vil kjøpe ut de øvrige aksjonærene
for deretter å åpne for emisjon mot framtidige medeiere i
PAN.  Målet er å få med 3-8 nye eiere som sammen med
Treklyngen Holding AS og SIVA skal bidra til å realisere Tre-
klyngens industrielle planer. Buskerud Fylkeskommune
bidrar med finansiell støtte til driften.

Follum Eiendom AS er det opprinnelige Norske Skog Fol-
lum AS. Det er i dette selskapet hele Follum industriområ-
de med tilhørende forpliktelser og rettigheter ligger. 
Ole Petter Løbben har, siden overtakelsen av fabrikken,
fungert som daglig leder for dette selskapet.  Noen av sel-
skapets tidligere ansatte var fortsatt med etter overtag -
elsen 29. juni, men Follum Eiendom har etter 31.12.2012,
ingen ansatte.  

Follum Drift AS med daglig leder Inge Myrlund er det ope-
rative selskapet under Treklyngen Holding AS. Selskapet
har ansvar for drift og vedlikehold av hele fabrikkområdet,
inkludert driftsbemanning for flis- og varmeproduksjon.
Follum Drift utfører i hovedsak all administrasjon for Fol-
lum Eiendom AS. Utleievirksomheten er også lagt til dette
selskapet. Follum Drift har inngått en 10-års leieavtale
med Ringerike kommune med avdelingene for teknisk
drift og eiendomsforvaltning som leier tilsammen 1 600 m2

kontorlokaler, og ca 4 000 m2 lagerlokaler og verksted. Over
tid skal lokalene tilpasses kommunen ved behov.
Selskapet har per 31.12.2012 totalt 27 ansatte, hvor 5 er
midlertidige og 2 har 50% engasjement.

Skisse Treklyngen tenkt i fremtiden:
Arkitektene Jensen & Skodvin.
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