
Statskog SF som aktør i regional utvikling 
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STATSKOG SF

• Statskog er Norges største grunneier og har 

grunnbokshjemmel til omlag 59 mill. daa, eller vel 

1/5 av fastlands-Norge

• Statskogs viktigste forretningsaktiviteter er innen:

o Eiendom

o Jakt, fiske og hytteutleie

o Skogsdrift

• Statskog har 10 mill. daa skog, hvorav produktiv 

skog utgjør i underkant av 5 mill. daa

• Statskog har om lag 27 000 festekontrakter og 

andre typer kontrakter knyttet til eiendommene

• Statskog har ca. 60 000 registrerte kunder

• Statskog er engasjert i selskaper innen alle tre 

hovedaktivitetsområder

Statsgrunn utenom 

Statsallmenning

Statsallmenning

Borregårdseiendommene



STATSKOG SF

• Statskog er et statsforetak og 
eierskapet forvaltes av landbruks-
og matministeren gjennom 
foretaksmøtet

• Statskogs styre har sju medlemmer 
hvorav fem er oppnevnt av eier og 
to er ansatterepresentanter

• Statskog har eiendommer i 17 
fylker og 194 kommuner

• Statskog har hovedkontor i 
Namsos, har 16 lokalkontor og om 
lag 120 ansatte



STATSKOG – TILSTEDE FRA TROMS I NORD TIL SIRDAL I SØR
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STATSKOG KONSERNSTRATEGI

Foretnings-

område
Skog Drift av eiendommene Utvikling av eiendommene Friluftsliv

Delmål

• drive kunnskapsbasert og 

bærekraftig avvirkning

• sikre en effektiv og industriell 

drift 

• være en pålitelig leverandør 

ved salg av råstoff til industrien

• ha oversikt og kontroll med 

eiendommer og ressurser

• initiere utleie, kjøp, salg og 

makebytte

• identifisere og synliggjøre alle 

typer ressurser på eiendommene

• arbeide aktivt for å få aktuelle 

arealer inn i offentlige planer

• realisere eiendommenes 

utviklingspotensial

• øke antall kunder og brukere 

gjennom produktutvikling og 

bedre tilgjengeliggjøring av jakt, 

fiske og annet friluftsliv

• drive kunnskapsbasert forvaltning 

av utmarksressursene

Rolle

• øke effektiviteten gjennom 

samarbeid med andre aktører

• ta ansvar for å dele 

informasjon, kunnskap og 

verktøy

• aktivt bidra med fagkunnskap 

og fakta i skogbrukspolitikken

• i samarbeide med andre 

grunneiere arbeide for å oppnå 

gode og avklarte 

rammeforutsetninger

• være en aktiv samarbeidspartner 

for utviklere av eiendom eller 

naturressurser

• ha et nært samarbeid med 

fjellstyrene om verdiskapning i 

statsallmenningene

• være en aktiv samarbeidspartner 

for ulike brukerinteresser

Samfunns-

ansvar

• sikre allmennheten lik tilgang til jakt og akseptable vilkår for jakt, fiske og friluftsliv

• gjennom samarbeid ta hensyn til rettighetshavernes interesser

• stimulere til bærekraftig bruk gjennom deling av kunnskap og faktainformasjon, forskning, utvikling og innovasjon

• inneha kunnskap og oversikt over egen miljøpåvirkning

• bidra til videreutvikling av miljøstandarder innenfor skogbruk 

• bidra til overgang fra svart til grønt karbon

Norges mest profesjonelle grunneier  - profesjonell, effektiv og brukerorientert

Langsiktig lønnsomhet  - bærekraftig utnyttelse av ressurser 
Hovedmål



GRUNNEIEROPPGAVER

• Eiendomsdrift og eiendomsutvikling: 

‒ Feste, innløsning, kjøp, salg og utvikling av 

eiendommer 

‒ Energiressurser, grus, mineraler

‒ Grunneieroppsyn (gjennom Fjelltjenesten)

• Jakt og fiske:

‒ Salg av jakt- og fiskeprodukter

‒ Hytteutleie og tilrettelegging for 

turfriluftslivetRegion Sør-Norge

Region Midt-Norge

Region Helgeland

Region Salten

Region Troms



ALLMENNHETENS TILGANG TIL JAKT OG FISKE

• Statskog skal sikre lik tilgang 

til jakt og fiske for alle

• Statskogs prispolicy er å ta 

markedspris, men ikke være 

prisdrivende

• Statskog skal være en 

ledende aktør på vilt- og 

fiskeforvaltning og basere 

dette på en kunnskapsbasert 

forvaltning 



JAKT, FISKE OG ANNET FRILUFTSLIV

Salg av jakt- og fiskeprodukter:

2015

Elg felte dyr 1 225

Småvilt solgte kort 22 936

Fiske solgte kort 12 840

Hytteutleie utleiedøgn 6 270



NETTPORTALEN INATUR.NO

• Inatur.no er Norges 

største markedsplass 

for jakt- og 

fiskeprodukter og eies 

av Inatur Norge AS

• Inatur Norge eies av:

o Statskog SF

o Norges 

Fjellstyre-

samband

o Norges jeger- og 

fiskerforbund

o Norges 

Skogeierforbund

o Norske 

Lakseelver



WWW.INATUR.NO
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TRAFIKK TIL INATUR.NO
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FORRETNINGSOMRÅDE SKOG

• Statskog har 4,7 mill daa produktiv skog. Av 

dette utgjør skogeiendommene Statskog 

kjøpte av Orkla (2010) om lag 750 000 daa

• Statskog avvirker mest skog i Midt- og Sør-

Norge og på Sør-Helgeland

• Årlig avvirkningskvantum de siste årene har 

vært i underkant av 0,5 mill m3
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STATSKOGS SKOGAREALER

Produktivt 

areal
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STATSKOGS SKOGAREALER

Produktivt 

areal



KUNNSKAPSBASERT, EFFEKTIVT OG BÆREKRAFTIG

Statskog som skogeier:

• Er Norges ledende på planleggingsverktøy

• Oppnår lav pris på avvirkningstjenester på grunn av 

konkurranseutsatt innkjøp. 

• Er opptatt av markedstilpasset avvirkning

• Er opptatt av verdikjeden og er en forutsigbar 

leverandør til industrien

• Bruker kompetanse og forskning som grunnlag for 

økonomisk og bærekraftig forvaltning
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EKSEMPEL PÅ SELSKAP DER STATSKOG HAR ENGASJERT SEG

Arba Follum AS:

• Produksjon: Opptil 200 000 tonn biokull/år

• Tilsvarer ca. 1 TWh fornybar energi

• Gir CO2-reduksjon på 400 000 tonn/år

• Bruker skogråstoff opptil 500 000 m³/år

• Norsk teknologi –globalt marked

• Pilotanlegg ved Kongsvinger siden 2003

• Konkurransedyktig avkastning

• Planlagt investeringsbeslutning 2016



BESTILLING FRA EIER: EN UTREDNING AV ULIKE MODELLER FOR  

PRIVATISERING AV FORETAKETS SKOGVIRKSOMHET 

I foretaksmøte 10. oktober 2014 fikk styret i

Statskog SF i oppdrag fra eier å forberede

privatisering av foretakets skogvirksomhet

gjennom utredninger som skal belyse

ulike modeller for privatisering og

organisering av Statskog SFs

skogvirksomhet på økonomisk drivbare

arealer, og gjennom videreføring og en

eventuell utvidelse av det pågående

arronderingssalget.

Foretaket skal belyse de økonomiske og

praktiske konsekvenser av modellene,

med spesiell vekt på allmennhetens

tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske og

friluftsliv, og på hvilken måte en kan

sikre at de ikke blir dårligere.
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SAMMENDRAG

Mandatet

Styret har i henhold til oppdraget fra eier utredet alternative

former for privatisering av Statskogs skogeiendommer på

økonomisk drivbare arealer, og hvordan allmennhetens tilgang til

jakt og vilkårene for jakt, fiske og friluftsliv kan sikres.

Arronderingssalg

Styret mener det kan være fornuftig å øke arronderingssalget

med 150 000 daa. Dette vil bidra til å styrke det private

skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs eiendomsstruktur.

Dersom en ønsker ytterligere privatisering, er det styrets

vurdering at dette kan gjøres gjennom etablering og privatisering

av et eller flere AS som eier skog.

Selskapsetableringer

Etablering av kommersielle skogselskap som privatiseres vil kunne

bidra til å forbedre eierstrukturen gjennom økt makeskifte, kjøp

og salg. Det kan også bidra til økt samordning av jakt- og

fisketilbudet lokalt. Disse lokale selskapene kan være attraktive

for kommuner å legge inn kommuneskoger som tingsinnskudd, og

derigjennom være en styrkende faktor for lokalt eierskap og

bedre driftsstruktur.

Styrets vurdering er at en kombinasjonsmodell, med et større
regionalt og to lokale skogselskaper, vil kunne maksimere
statens verdier. Innledende analyser tyder på at arealer sør for
Dovre er de mest aktuelle for selskapsetableringer.

Stordriftsfordeler kan i en oppstartperiode ivaretas ved at
Statskog står for skogsdriften gjennom tidsbegrensede
driftsavtaler.

Styret mener at salgssummene fra privatiseringen skal
reinvesteres i skogbrukets verdikjede.

Jakt, fiske og friluftsliv

Styret har ikke funnet virkemidler for å sikre tilgang til jakt og
vilkår for jakt, fiske og friluftsliv ved arronderingssalg.

Ved selskapsetableringer anbefaler styret at allmennhetens
tilgang og vilkår sikres gjennom vedtektsfesting.
Vedtektsbestemmelsene kan sikres gjennom minimum 1/3
eierskap. Dette kan eventuelt kombineres med en A aksje som
staten eier og som har alle stemmer når det gjelder jakt og
fiske.

Reindriften og andre brukerinteresser

Styret mener retningslinjer og praksis i pågående
arronderingssalg vedrørende reindrift og andre samiske
interesser, bør videreføres ved et utvidet arronderingssalg.
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SAMMENDRAG

Mandatet

Styret har i henhold til oppdraget fra eier utredet alternative

former for privatisering av Statskogs skogeiendommer på

økonomisk drivbare arealer, og hvordan allmennhetens tilgang til

jakt og vilkårene for jakt, fiske og friluftsliv kan sikres.

Arronderingssalg

Styret mener det kan være fornuftig å øke arronderingssalget

med 150 000 daa. Dette vil bidra til å styrke det private

skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs

eiendomsstruktur.

Dersom en ønsker ytterligere privatisering, er det styrets

vurdering at dette kan gjøres gjennom etablering og

privatisering av et eller flere AS som eier skog.

Selskapsetableringer

Etablering av kommersielle skogselskap som privatiseres vil kunne

bidra til å forbedre eierstrukturen gjennom økt makeskifte, kjøp

og salg. Det kan også bidra til økt samordning av jakt- og

fisketilbudet lokalt. Disse lokale selskapene kan være attraktive

for kommuner å legge inn kommuneskoger som tingsinnskudd, og

derigjennom være en styrkende faktor for lokalt eierskap og

bedre driftsstruktur.

Styrets vurdering er at en kombinasjonsmodell, med et større
regionalt og to lokale skogselskaper, vil kunne maksimere
statens verdier. Innledende analyser tyder på at arealer sør for
Dovre er de mest aktuelle for selskapsetableringer.

Stordriftsfordeler kan i en oppstartperiode ivaretas ved at
Statskog står for skogsdriften gjennom tidsbegrensede
driftsavtaler.

Styret mener at salgssummene fra privatiseringen skal
reinvesteres i skogbrukets verdikjede.

Jakt, fiske og friluftsliv

Styret har ikke funnet virkemidler for å sikre tilgang til jakt og
vilkår for jakt, fiske og friluftsliv ved arronderingssalg.

Ved selskapsetableringer anbefaler styret at allmennhetens
tilgang og vilkår sikres gjennom vedtektsfesting.
Vedtektsbestemmelsene kan sikres gjennom minimum 1/3
eierskap. Dette kan eventuelt kombineres med en A aksje som
staten eier og som har alle stemmer når det gjelder jakt og
fiske.

Reindriften og andre brukerinteresser

Styret mener retningslinjer og praksis i pågående
arronderingssalg vedrørende reindrift og andre samiske
interesser, bør videreføres ved et utvidet arronderingssalg.



ARRONDERINGSSALGET - STATUS 

• Det er planlagt å selge samlet om lag 

600 000 daa i det pågående 

arronderingssalget

• Det er til nå solgt 161 eiendommer i 16 

fylker og 75 kommuner, til sammen om 

lag 312 000 daa 

• Solgte eiendommer varierer i størrelse 

fra 50 til 11 000 daa. Gjennomsnittlig 

størrelse er om lag 2 000 daa

• På Helgeland er det solgt 16 teiger i 4 

kommuner (Grane, Vefsn, Hemnes og 

Rana), totalt ca 24 000 daa

• I forbindelse med Statsbudsjettet for 

2016 er det besluttet at 

arronderingssalget skal utvides med 

ytterligere 150 000 daa



71%

11%

9%

9%

Kjøpergrupper 2011-2015
antall 1)

Lokale kjøpere

Miljødirektoratet

Kommuner

Andre
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STATSKOG SOM AKTØR I REGIONAL UTVIKLING

Kjennetegn ved prosjekter Statskog ønsker å engasjere seg i:

• Godt ressursgrunnlag for utvikling basert på foretakets arealer 

• Gode analyser som sannsynliggjør et bedriftsøkonomisk potensiale

• God og effektiv organisering basert på samarbeid mellom ulike aktører

• Robust finansiering av planlegging, oppstart og tidlig driftsperiode

• Entusiastiske, innovative og kompetente lokale/regionale drivere av 

prosjekter og virksomheter

Som stor regional grunn- og eleveeier er Statskog er opptatt av å bidra til 

god organisering og gjennomføring av slike prosjekter 
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VEFSNA – STORE MULIGHETER NÅR ELVA BLIR FRISKMELDT 

• Statskog har fiskerett i ca. 60 % 

av den lakseførende delen av 

Vefsna

• Det nye forvaltningslaget vil være 

en sentral aktør i Vefsna. 

• Statskog vil være en sentral eier 

og bidragsyter og dette vil være 

vår hovedarena i den fremtidige 

forvaltningen av vassdraget.

• Forvaltningslaget må spille på de 

ressurser en har rundt seg -

samarbeid mellom ulike regionale 

aktører viktig

• Markedsføring og salg må 

organiseres

• God og effektiv organisering og 

en sunn økonomi er sentralt
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VEFSNA - LAKSETRAPPER

• Det er 16 laksetrapper i 

regionen, 14 i Vefsna

• Det er et etterslep på nødvendig 

vedlikehold og oppgraderinger. 

Det er knyttet betydelige 

kostnader til dette slik at elvas 

potensiale kan utnyttes 

• Statskog vil med dette invitere 

kommuner, miljømyndigheter og 

andre aktører til en felles dugnad 

der vi ønsker å bidra til en 

opprustning av Vefsna-

vassdragets laksetrapper



Takk for oppmerksomheten!


