SKOGTILTAKSFONDET

Årsberetning 2015

Årsberetning
Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015
Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne
til å stille med brukerfinansiering i forsknings- og utviklingsprosjekter. Skogtiltaksfondet er i dag
hjemlet i forskrift av 10. april 2000 fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i
Skogbrukslovens §17. Landbruks- og matdepartementet har i et samarbeid med Norges
Skogeierforbund og Norskog også fastsatt nærmere vedtekter.
Skogtiltaksfondet har adresse Rådhusgata 23 B i Oslo.
I følge vedtektene har Skogtiltaksfondet til formål å bidra til finansiering av fellestiltak som er til
nytte for skogbruket. Spesielt skal det legges vekt på FoU-tiltak som kan bidra til å:
 Øke lønnsomheten i norsk skogbruk
 Bedre forvaltningen av skog
 Øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer
 Framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser
Skogtiltaksfondets virksomhet finansieres ved en avgift på skogsvirke for å fremme forskning og
utvikling i skogbruket og avkastning på fondets kapital. Avgiftssatsen er i dag på 1,00 kr/m3, og
gjelder for alt avgiftspliktig virke som omsettes i Norge.
Fondets styre
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt for 2
år, og følgende organisasjoner oppnevner:




Norges Skogeierforbund
Norskog
Landbruks- og matdepartementet

3 medlemmer
1 medlem
1 medlem

Styret velger selv sin leder og nestleder.
Fondets styre har i 2015 bestått av (fra 01.01 – 30.06):
Styret
Skogeier Olav Veum (Leder)
Skogsjef Erling Bergsaker (Nestleder)
Skogeier Olav Breivik
Skogeier Bengt Drageset
Prosjektkoordinator Eva Skagestad

Varamedlemmer
Skogeier Knut Aas
Adm. dir. Arne Rørå
Skogeier Marit Olive Lindstad
Skogeier Rolf Th. Holm
Rådgiver Beate Løken

Fondets styre har fra 01.07 bestått av :
Styret
Skogeier Olav Veum (Leder)
Skogsjef Erling Bergsaker (Nestleder)
Skogeier Olav Breivik
Skogeier Bengt Drageset
Prosjektkoordinator Eva Skagestad

Varamedlemmer
Skogeier Knut Aas
Adm. dir. Arne Rørå
Almenningsbestyrer Terje Uggen
Skogeier Rolf Th. Holm
Seniorrådgiver Torleif O. Terum
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Det har vært avholdt 3 styremøter i løpet av 2015. Det er bevilget støtte til 26 prosjekter med en
samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr 11 582 000.Kategorisering av årets bevilgninger
I følge vedtektene fastsetter Skogtiltaksfondets styre nærmere retningslinjer for bruken av
fondets midler. Søknadsfristene for 2015 var som tidligere år 1.februar, 1.mai og 1.oktober.
Styret har fastsatt en veiledende fordeling av midlene på ulike kategorier tiltak som kan støttes.
Oversikt over antall prosjekter og innvilgede beløp fordelt på kategoriene er satt opp i tabellen
under.
Tabell over fordeling av bevilgninger i 2015:
Kategori

A

B

Prosjektområde

Felles tiltak i næringen som bidrar til å
realisere Skogtiltaksfondets formål
FoU-prosjekter for å øke
lønnsomheten i norsk skogbruk,
herunder produktutvikling

Antall
prosjekter Innvilget Beløp

Andel av
innvilget

Mål

7

3 352 000

29 %

25

9

5 525 000

48 %

60

8

2 255 000
23 %

15

100

100

FoU-prosjekter for å bedre
forvaltningen av skog
C
FoU-prosjekter for å øke den
næringsmessige
utnyttelsen av andre utmarksressurser
enn tømmer

1
200 000

D

E

FoU-prosjekter for å framskaffe
kunnskap som kan bedre skogbrukets
rammebetingelser
SUM

1
26

250 000
11 582 000

Status for Skogtiltaksfondet
Skogtiltaksfondet skal ha en sentral rolle i finansiering av FoU-tiltak i skognæringen. Fondet gir
skogeiersiden muligheter til delfinansiering av egenandelen i FoU-tiltak knyttet til prosjekter
innen verdikjeden skog og tre. For å kunne realisere flest mulig prosjekter til nytte for skognæringen er det helt avgjørende at næringen gjennom Fondet kan stille egenfinansiering som
kan løse ut offentlige FoU midler. Denne brukerfinansieringen er bærebjelken i realisering av
forskningsprosjekter som iverksettes innenfor skog og utmarksbasert sektor.
Samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet og i FOU institusjonene er sentralt for å
lykkes med FoU arbeidet. Det er en utfordring for Fondet å videreutvikle samarbeidsrutiner samt
å bidra til at næringens prioriteringer får gode betingelser for en helhetlig og tilstrekkelig
finansiering. Skogtiltaksfondet er bekymret for den strategiendring som Forskningsrådet
gjennomfører med fokus på større forskningstunge prosjekter. Dette innebærer ofte at de
brukerstyrte prosjektene med fokus på næringens utfordringer ikke når opp i konkurransen om
midler. For skogbruket er det viktig at også de brukerstyrte FoU prosjektene får gode
rammebetingelser.
Skogtiltaksfondet arbeider for å bidra med næringsfinansiering i prosjekter hvor skogeiersiden
skal ha nytte av de resultater som prosjektene kommer fram til. Det er et vesentlig poeng for
Fondet at det oppfattes som brukervennlig og enkelt, samtidig som de faglige vurderingene som
ligger til grunn for behandlingen skal være grundige og korrekte.
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Avvirkningen i 2015 var på ca 10 mill m3 som er på omtrent samme nivå som i 2014.Innbetalt
FoU avgift gjenspeiler denne aktiviteten. FoU engasjementet i 2015 har vært rimelig
tilfredsstillende. Sammenlignet med fjoråret er bevilgningene ca. 2,5 mill kr høyere enn fjoråret.
Det er en utfordring å få skogbruket til å holde fokuset på FoU-aktiviteter på et ønsket og
kontinuerlig nivå og at det over tid realiseres gode prosjektideer. Dette er viktig slik at FoU
arbeidet over tid kan bidra til at det gjøres investeringer i kompetanse og kunnskap som vil være
avgjørende for næringen framover. Det ble i 2015 bevilget kr 11 582 000.-, som er ca. 1,3 mill.
kr lavere enn avsatt budsjett (12,9 mill. kr).
Virksomheten i 2015 er i store trekk i tråd med målsettingen om prosjektenes fordeling innen de
ulike prosjektområdene.
Fondets regnskap for 2015
Det vises til vedlagte årsregnskap med noter, samt revisors beretning.
Regnskapet viser et overskudd i 2015 på kr 2 824 787 som skyldes høy avvirkning, noe lavere
utbetalte bevilgninger enn budsjettert og positiv finansnetto på 2,67 mill. kr/ 3,14 % (realisert og
urealisert tap/gevinst på aksjefond og andre verdipapirer). I tillegg skyldes overskuddet at det er
ryddet opp i eldre prosjekter noe som har medført at det er tilbakeført bevilgninger på til
sammen 2 mill.kr.
Styret har disponert overskuddet ved at det legges til opptjent egenkapital. Dette gir en bokført
egenkapital ved regnskapsårets utgang på kr 68 067 926 (65 243 139 i 2014)
De bevilgede tilskudd utgiftsføres i regnskapet selv om de ikke er utbetalt, og i balansen føres
de ikke utbetalte beløp som en gjeldspost.
Administrasjonskostnadene utgjør 5,3 % av sum driftskostnader. Fondets revisor for 2015 er
Partner Revisjon DA.
Styret anser at årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift.
Skogtiltaksfondet har ingen egne ansatte. Fondets administrasjon er i Norges Skogeierforbund,
v/Skogeierforbundets Servicekontor AS. Administrerende direktør har det formelle ansvaret for
sekretariatet, og den daglig utøvelsen skjer i næringspolitisk avdeling og økonomiavdelingen.
Virksomheten forurenser ikke miljøet. Protokollene fra Fondets styremøter er oversendt Landbruks- og matdepartementet etter hvert møte, i overensstemmelse med vedtektene.

Oslo, 10.mars 2016
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RESULTATREGNSKAP
Noter

Totalt 2015

Totalt 2014

DRIFTSINNTEKTER
Utfakturert FOU-avgift
Renteinntekter/verdiendring verdipapirer
Aksjeutbytte
Tap ved aksje- verdipapirsalg
Urealisert tap/gevinst
Diverse inntekter

10 276 807
2 670 271
95 498
0
0
0

9 837 588
4 966 580
0
0
0
0

13 042 577

14 804 168

5 525 000
2 255 000
200 000
250 000
3 352 000

7 020 000
800 000
0
0
1 268 400

11 582 000

9 088 400

-2 000 000

0

49 737

45 659

SUM administrasjonskostnader

13 060
550 000
28 750
34 606
1 809
-42 172
635 790

9 804
500 000
28 375
50 766
1 632
9 803
646 039

SUM DRIFTSKOSTNADER

10 217 790

9 734 439

0

0

2 824 787

5 069 731

2

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Bevilgede tilskudd
FOU-prosjekter for økt lønnsomhet
FOU-prosjekter for bedre skogforvaltning
FOU-prosjekter for økt utmarksutnyttelse
Prosjekter om skogbrukets rammebetingelser
Fellestiltak for skogbruket

SUM bevilgede tilskudd

1

Tilbakeførte bevilgninger
Honorarer
Reise- og møtekostnader
Adm. og kontorhold
Revisjonshonorar
Fremmed hjelpetjeneste
Andre adm kostnader
Tap på fordringer

Ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT

3

3
4
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BALANSE
EIENDELER
Langsiktige aksjer
Sum langsiktige anleggsmidler

31.12.2015

31.12.2014

0

0

Aksjer / andeler
Andre kortsiktige papirer
Sum kortsiktige plasseringer

5
5

18 597 829
67 117 439
85 715 267

16 541 310
66 582 725
83 124 035

Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum andre omløpsmidler

2

4 906 652
5 770 635
10 677 287

4 967 123
8 608 860
13 575 983

96 392 554

96 700 017

65 243 140
2 824 787
68 067 926

60 173 412
5 069 728
65 243 140

28 214 105

31 381 872

65 284
1
45 238

26 696
1
48 309

Sum gjeld

28 324 628

31 456 878

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

96 392 554

96 700 017

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital
Bevilget ikke utbetalt

1

Leverandørgjeld
Skattetrekk/Arb.g.avg.
Annen kortsiktig gjeld

Oslo, 10.mars 2016

