
Prop. 11 S
(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 
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1 Innledning og sammendrag

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne 
proposisjonen at Stortinget gir sin tilslutning til 
Statskog SFs kjøp av Borregaard Skoger AS, 
Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla 
ASA og Borregaard NEA AS, til en pris av 1,725 
milliarder kroner, og samtykker i kapitalforhøyel-
se og låneopptak for dette formålet. 

Kjøpet foreslås finansiert med en egenkapital-
forhøyelse på 1,250 milliarder kroner. Resterende 
del av kjøpesummen, 475 millioner kroner, finansi-
eres ved et ansvarlig lån fra staten. 

Orkla varslet våren 2010 at selskapet vurderte 
å selge alle aksjer i de nevnte selskapene, som 
eier og forvalter store skogeiendommer. Orkla 
ASA eier 100 prosent av Borregaard Skoger AS. 
Børresen AS og Borregaard Vafos AS eies begge 
100 prosent av Borregaard NEA AS, som er et 
heleid datterselskap av Orkla. Borregaard Skoger 
AS eier 50 prosent av aksjene i Statskog-Borre-
gaard Skogsdrift AS. De resterende 50 prosent av 
aksjene i Statskog-Borregaard Skogsdrift AS eies i 
dag av Statskog SF. 

Borregaard Skoger AS, Børresen AS og Bor-
regaard Vafos AS eier eiendommer med et samlet 
areal på ca. 1,1 millioner dekar hvorav om lag 
756 000 dekar produktivt skogareal. Eiendom-
mene er fordelt på 24 kommuner. De største eien-
dommene ligger i Borregaard Skoger AS og har 
et samlet areal på ca. 932 000 dekar, hvorav ca. 
650 000 dekar er produktivt skogareal. Eiendom-

mene er fordelt på fire fylker og 18 kommuner. 
Hovedvekten av eiendommene til Borregaard AS 
ligger i Hedmark, og delvis grensende til Statskog 
SFs eksisterende eiendommer. Børresen AS har 
skogeiendommer på totalt 114 000 dekar i kom-
munene Lier, Modum, Nedre Eiker og Øvre 
Eiker. Eiendommene ligger nær Drammen og 
bare fire mil fra Oslo, og har dermed sentral belig-
genhet som turområde for store befolkningskon-
sentrasjoner. Borregaard Vafos AS eier skogeien-
dommer på til sammen 21 000 dekar i kommu-
nene Drangedal og Kragerø.

Kjøp av de nevnte selskapene er en sjelden 
mulighet til å utvide grunnlaget for Statskog SFs 
forretningsmessige drift. Statskog SFs styre har 
tatt en investeringsbeslutning og er kommet i 
kjøpsposisjon, med forbehold om godkjennelse av 
eier. Saken er behandlet i foretaksmøtet, som har 
gitt sin tilslutning til oppkjøpet med forbehold om 
Stortingets samtykke. Regjeringen mener staten 
som eier av Statskog SF bør gi foretaket anled-
ning til å gjennomføre investeringen. Investerin-
gen forutsetter egenkapitalforhøyelse i kombina-
sjon med låneopptak. 

2 Om Statskog SF 

Statskog SF er organisert som et statsforetak som 
har sin forretningsmessige virksomhet innenfor 
skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og 
eiendomsforvaltning. Arealene foretaket eier 
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omfatter skog og store lavproduktive fjell- og 
utmarksarealer som har et begrenset inntektspo-
tensial. 

Foretakets rammer er gitt gjennom St.prp. nr. 
52 (1991-1992) Omorganisering av direktoratet for 
statens skoger og Stortingets behandling av 
denne, gjeldende lovverk, vedtekter for foretaket 
og de årlige budsjetter, slik de er vedtatt av Stor-
tinget. 

Foretakets mål er, jf. vedtektene § 2: 

«Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle stat-
lige skog- og fjelleiendommer med tilhørende res-
surser, det som står i forbindelse med dette og 
annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor 
rammen av dette kan foretaket gjennom delta-
kelse eller i samarbeid med andre, forvalte og 
drive eiendommer og andre former for tjenester 
innen foretakets virksomhetsområde. Eiendom-
mene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et 
tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal dri-
ves et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinte-
resser. Ressursene skal utnyttes balansert, og for-
nybare ressurser skal tas vare på og utvikles 
videre.»

Statskog SFs eiendommer omfatter 1/5 av Norges 
landareal, fordelt på opprinnelig statsgrunn i 
Nordland og Troms, innkjøpt statsgrunn og 
statsallmenninger. Mer enn 80 prosent av area-
lene ligger over skoggrensen. 15 prosent av area-
let er skogkledd, og om lag en tredjedel av dette 
er produktiv skog. 45 prosent av arealet er statsall-
menninger i Sør-Norge. Om lag 37 prosent av 
eiendommene er vernet etter naturvernloven.

Om virksomhetsområdene

Statskog SFs virksomhet er delt i fire virksom-
hetsområder. 

Virksomhetsområdet «Energi» skal sikre at 
foretakets ressurser blir kartlagt og utviklet, her-
under at det produseres fornybar og miljøvennlig 
energi og sikres markedsmessig andel av verdi-
skapingen til grunneier. Foretaket legger til 
grunn en langsiktig forvaltning av energiverdier, 
og bygger kompetanse gjennom involvering i 
ulike faser av energiprosjekter. 

Virksomhetsområde «Skog» har som hoved-
oppgave å sørge for at muligheter for skogproduk-
sjon på egen eiendom utnyttes som grunnlag for 
økonomisk verdiskaping, bedriftsøkonomisk resul-
tat og høye skogverdier. Aktivitetene foregår gjen-
nom lønnsomme enkelttiltak, i hovedsak med sikte 
på leveranse av industriråstoff med høy kvalitet. 

Virksomhetsområde «Friluftsliv» skal ivareta 
foretakets mål om å stimulere og legge til rette for 
allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet fri-
luftsliv. Aktiviteter på området omfatter drift og 
utvikling av utmarksnæringsproduktene storvilt-
jakt, småviltjakt, fiske og husværeutleie og tilrette-
legging for friluftslivet generelt.

Virksomhetsområde «Eiendom» represente-
rer foretakets grunneierfunksjon og ivaretar for-
valtning og utvikling av foretakets eiendommer. 
Aktiviteter på området tar utgangspunkt i foreta-
kets hovedmål om å bidra til å oppfylle nasjonale 
mål for bruk og vern av skog- og utmarksområde-
ne, samt øke egen og andres verdiskaping i til-
knytning til eiendommene.

Statens målsetning med eierskapet

I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig 
eierskap er formålet med statens eierskap formu-
lert slik: 

«Formålet med statens eierskap i Statskog SF er å 
sikre effektiv ressursforvaltning til beste for sam-
funnet, tilrettelegge for allmennhetens behov for 
jakt-, fiske- og friluftstilbud mv. Videre er en stor 
del av Statskogs areal statsallmenninger der de 
bruksberettigede i vedkommende allmenning har 
omfattende rettigheter regulert gjennom fjelloven, 
statsallmenningsloven og bygdeallmennings-
loven. Gjennom statlig eierskap har staten mulig-
het til å nå ulike politiske mål knyttet til forvaltnin-
gen av skog- og utmarksarealer. Virksomheten 
skal drives på bedriftsøkonomisk grunnlag.»

Selskapets strategi

I Statskog SFs strategi for 2007-2010 framgår det 
at visjonen er at foretaket skal ivareta og utvikle 
alle verdier på fellesskapets grunn. Hovedmålene 
er å: 
– Bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og 

vern av skog- og utmarksområdene 
– Stimulere og legge til rette for allmennhetens 

tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv 
– Øke egen og andres verdiskaping i tilknytning 

til eiendommene, samt skape og sikre lønn-
somme arbeidsplasser gjennom rasjonell og 
forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, 
kapital og areal. 

Strategien omtaler videre foretakets virksomhet 
som aktiv samfunnsaktør, ressursforvalter og ver-
diskaper samt strategiske virkemidler som organi-
sasjonsutvikling og kompetanseutvikling.



2010–2011 Prop. 11 S 3
Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF
3 Foretakets økonomi

Resultatutvikling, balanse og nøkkeltall

Statskog SF hadde et årsresultat etter skatt i 2009 
på 27,9 millioner kroner, jf. Tabell 3.1. Dette gir en 
avkastning på foretakets bokførte egenkapital på 
9,3 prosent. Avkastningskravet på 7 prosent etter 
skatt er innfridd de aller fleste år, men resultatene 
de siste årene er preget av store engangsposter på 
inntekts- og kostnadssiden. Disse engangspos-
tene er knyttet til erstatninger fra skogvern, kjøp, 
salg og omdisponering av eiendom. På bakgrunn 
av blant annet inntekter fra verneerstatninger og 
salg av eiendom har den bokførte verdien på Stat-
skog SFs omløpsmidler steget fra 70,5 mill. kro-
ner ved opprettelsen av foretaket til 236,1 mill. 
kroner ved utgangen av 2009. Foretaket opplyser 
at det har inngått avtaler om utvikling av egne 
energiressurser som binder størstedelen av 

finansporteføljen i planlagte investeringer de 
neste 5-10 årene.
Foretaket har for øvrig vært i en omstillingspro-
sess de siste årene. I tillegg til blant annet omfat-
tende skogvern, er resultatet påvirket av at inntek-
tene fra Finnmark falt bort som en følge av Ot.prp. 
nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og for-
valtning av grunn og naturressurser i Finnmark 
fylke (Finnmarksloven) og Stortingets behandling 
av denne, jf. Innst. O. nr. 80 (2004-2005). 

Det vises ellers til departementets merknader 
om mål, rammer og styringsvirkemidler i kapittel 6.

Utbytte

Utbyttepolitikken for Statskog SF ble fastsatt i St. 
prp. nr. 1 (2001-2002) for Landbruksdepartemen-
tet, jf. også Prop. 1 S (2010-2011), der det framgår: 

«Utbyttet frå Statskog SF blir fastsett etter utbytte-
politikk fastsett av Landbruks- og matdepartemen-

Tabell 3.1 Statskog SF - økonomiske hovedtall siste fem år.

Tall i 1000 kr 2009 2008 2007 2006 2005

Driftsinntekter 251 466 247 434 229 608 219 893 231 308

Driftsresultat 7 889 38 891 34 549 (5 186) 24 119

Ordinært resultat før skatt 16 214 16 854 36 823 4 613 33 692

Ordinært resultat 27 919 19 646 34 950 6 983 26 301

Årets resultat 27 919 19 646 34 950 6 983 26 301

Egenkapital 31.12 299 768 281 949 275 303 253 354 258 317

Sum eiendeler 31.12 410 856 373 307 371 767 331 031 345 380

Utbetalt utbytte er basert på resultatet fra foregående år.

Tabell 3.2 Statskog SF – nøkkeltall siste fem år

2009 2008 2007 2006 2005

Egenkapitalrentabilitet % 9,60 7,05 13,22 2,73 10,52

Totalkapitalrentabilitet % 4,38 4,78 11,98 1,47 10,33

Kapitalens omløpshastighet 0,64 0,66 0,65 0,65 0,70

Resultatgrad % 6,83 7,19 18,33 2,26 14,72

Egenkapitalandel 31.12 % 72,96 75,53 74,05 76,53 74,79

Ansatte 31.12 Ant. 151 157 152 165 197

Avvirket tømmer 1 000 m3 154 141 133 234 134

Utbetalt utbytte 1 000 kr 13 400 12 600 5 200 7 300 8 500
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tet, jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002). Vedtak om utbytte 
blir gjort på ordinært føretaksmøte i løpet av første 
halvår etter resultatåret. Utbyttet blir sett til 75 pst. 
av årsresultatet i konsernet inntil utbyttet svarar til 
statens innlånsrente multiplisert med den gjen-
nomsnittlege bokførde eigenkapitalen til konser-
net.»

For oversikt over utbetalt utbytte siste fem år 
vises det til Tabell 3.2. Det er ved enkelte anled-
ninger tatt ekstraordinært utbytte. 

4 Styrets forslag 

Statskog SF har på rent forretningsmessig grunn-
lag gjennomført en vurdering av verdiene av de 
tre selskapene som Orkla har lagt ut for salg. På 
denne bakgrunn er det utviklet en forretningsplan 
som har ligget til grunn for styrets investerings-
beslutning. Styrets begrunnelse for oppkjøpet er 
at det vil styrke Statskog SFs posisjon som 
ledende skogeier i Norge, samtidig som det gir 
muligheter til tilrettelegging for jakt, fiske, frilufts-
liv og eiendoms- og energiutvikling. Styrets vurde-
ring er således at eiendommene har et betydelig 
verdipotensial ut over selve skogverdien for en 
langsiktig eier.

Kjøpet vil gi en bedre arrondering av Statskog 
SFs skogarealer. Statskog SF har i dag eiendom-
mer som grenser inn til, eller ligger i umiddelbar 
eller rimelig nærhet til, store deler av eiendom-
mene som ble lyst ut for salg. Konsentrasjon av 
foretakets skogeiendommer gir grunnlag for 
effektiv avvirkning av skog og samtidig større 
fleksibilitet i planlegging og gjennomføring av 
avvirkning over tid. Oppkjøpet utvider foretakets 
skogressursbase vesentlig, og gir grunnlag for 
økt avvirkningsvolum. Dette vil i sin tur gi lavere 
kostnader ved avvirkning og et potensial for å 
framforhandle økte priser i markedet som følge av 
leveransepresisjon og leveransesikkerhet. 

Styret har for øvrig lagt til grunn at oppkjøpet 
vil muliggjøre salg av spredte skogeiendommer 
foretaket eier fra før i sør- og midt-Norge, noe som 
vil effektivisere skogsdriften ytterligere, jf. også 
kapittel 6.

5 Vurdering fra departementets 
rådgiver

Departementets rådgiver har vært Arctic Securi-
ties, som har uttalt følgende: 

«Det er vår oppfatning at Statskog SF har lagt til 
grunn relevante og akseptable forutsetninger for 
fremtidige priser, avvirkning, driftskostnader og 
synergier knyttet til eiendommene.

Det er videre vår vurdering at det avkastnings-
krav som er satt er relevant og riktig for denne type 
investering.

Det er videre vår vurdering at de verdianslag 
som er gjort for verdien av tomter, eiendommer 
for salg, utviklingsprosjekter og utmarksressurser 
er rimelige.

I sum er det vår vurdering at prisen på NOK 
1.725 mill, på de angitte kontraktsvilkår, er fair og i 
tråd med det andre kommersielle aktører kan ven-
tes å verdsette eiendommen til.

Det er videre vårt syn at Statskog SF gjennom 
overtagelsen kan realisere både en bedriftsøkono-
misk og en samfunnsøkonomisk verdiøkning 
gjennom transaksjonen, men at dette fordrer sterk 
kostnads- og inntektsdisiplin hos Statskog SF og 
tett oppfølging fra eier.

Denne vurderingen bygger på at Statskog SF 
kan drive denne virksomheten på den måte de har 
angitt, i tråd med de kommersielle prinsipper de 
har lagt til grunn for verdivurderingen. Den byg-
ger videre på at selskapet må forplikte seg til det 
synergiuttak og de kostnadsambisjoner man har 
lagt for dagen, samt at de forretningsmessige hen-
syn som i dag er gjort gjeldende for Statskog SF i 
de områdene disse eiendommene ligger, kan 
videreføres. Disse forutsetningene tilsier at Stat-
skog SF ikke skal opptre annerledes enn andre 
kommersielle aktører ville gjøre på disse eien-
dommene, innenfor rammen av de generelle ret-
ningslinjer som gjelder hele Statskog SFs virk-
somhet.»

6 Departementets merknader

En historisk mulighet

Salget av Orklas selskaper er det største salget av 
produktiv skog i Norge i nyere tid. Det er svært 
sjelden slike eiendommer legges ut for salg i 
Norge, og salget representerer en unik mulighet 
for å styrke Statskog SF som skogeier. I Orklas 
børsmelding framgår det at salget skjedde etter 
en bred prosess med stor konkurranse og flere 
attraktive bud. Ved at Statskog SF på forretnings-
messig grunnlag kjøper disse selskapene vil fore-
taket få et bedre grunnlag for effektiv drift, samti-
dig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, 
fiske og friluftsliv styrkes. Dette vil være i tråd 
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med formålet med statens eierskap og foretakets 
mål. 

Etter kjøpet skal aksjeselskapene fortsatt eie 
de aktuelle skogeiendommene. Et eventuelt vide-
resalg av deler av disse skogeiendommene ville 
ha brutt med de forretningsmessige forutsetnin-
ger som er lagt til grunn for investeringen. 

Det er lagt opp til et omfattende arronderings-
salg av spredte skogteiger foretaket eier fra før, 
noe som vil bidra ytterligere til å styrke foretakets 
økonomi og mulighetene for utbytte til eier. Et 
slikt arronderingssalg kan bidra til å styrke 
næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommu-
ner og allmenninger. Samtidig vil det kunne utløse 
makeskiftearealer for skogvern, noe som kan lette 
skogvernprosesser på privat grunn. 

EØS-spørsmål

Departementet har vurdert hvorvidt et oppkjøp 
kan føre til konflikter med EØS-avtalens forbud 
mot offentlig støtte. Departementet har kommet 
til at en kapitaltilførsel og lån fra staten til Statskog 
SF og Statskog SFs kjøp av Orklas selskaper er 
forutsatt gjennomført på markedsmessige vilkår, 
og dermed ikke kan ansees som offentlig støtte, 
verken til Statskog SF eller til Orkla. 

EØS-avtalen art. 61(1) setter rammer for sta-
tens handlefrihet når det gjelder å gi fordeler til 
særskilte foretak eller sektorer i næringslivet. 
Bestemmelsen lyder som følger:

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal 
støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-sta-
tene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, 
som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å 
begunstige enkelte foretak eller produksjonen av 
enkelte varer, være uforenlig med denne avtales 
funksjon i den utstrekning støtten påvirker sam-
handelen mellom avtalepartene.»

I dette ligger seks vilkår som alle må være oppfylt 
for at forbudet skal trå i kraft. Det må gis en øko-
nomisk fordel til ett eller flere bestemte foretak 
eller sektorer, støtten må stamme fra offentlige 
midler og være egnet til å vri konkurransen og 
påvirke samhandelen i EØS-området. Det er først 
og fremst spørsmålet om det er gitt en fordel som 
er relevant i denne sammenhengen. Forbudet 
innebærer at offentlige myndigheter ikke skal ha 
mulighet til å gi fordeler til enkelte foretak utover 
hva en rasjonell privat aktør ville ha gjort.

Forbudet er således ikke til hinder for at staten 
opptrer som en ordinær markedsaktør på lik linje 
med private investorer. Dette innebærer at staten 

må kjøpe til markedspris, og gi eventuelle lån, 
garantier eller lignende på markedsmessige vil-
kår. Markedspris er et mål på om det er gjensidig-
het mellom det offentliges ytelse og den motytel-
sen som mottas.

I den aktuelle saken har Statskog SF foretatt 
en grundig verdsetting av selskapenes eiendeler. 
Statskog SF har kjøpt selskapene ut fra forret-
ningsmessige hensyn etter en bred kommersiell 
prosess med påfølgende budrunde, hvor det har 
vært flere budgivere. 

Som eier av Statskog SF har Landbruks- og 
matdepartementet innhentet en uavhengig 
ekspertvurdering fra Arctic Securities av Statskog 
SFs verdivurderinger jf. kapittel 5. Denne vurde-
ringen konkluderer med at Statskog SFs vurderin-
ger og avtale med Orkla er kommersielt forsvar-
lige. På denne bakgrunn har regjeringen valgt å 
gå inn for kjøpet, og foreslå for Stortinget at Stat-
skog SF tilføres økt egenkapital samt stille til dis-
posisjon et ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet som 
skal ytes til Statskog SF, vil bli gitt på markeds-
messige vilkår, jf. omtale av økonomiske og admi-
nistrative konsekvenser nedenfor. I tillegg vil 
avkastningskravet til foretaket vurderes på nytt i 
forhold til innskutt egenkapital.

Transaksjonen medfører ikke offentlig støtte 
til noen aktører, og kjøpet må heller ikke notifise-
res til og godkjennes av EFTAs overvåknings-
organ (ESA). 

Oppkjøpet er imidlertid av en slik art at det må 
meldes til relevant konkurransemyndighet, og 
godkjennes i tråd med konkurransereglene, før 
transaksjonen kan gjennomføres. Det er foretaket 
som har ansvaret for å melde oppkjøpet til konkur-
ransemyndighetene. 

Mål, rammer og styringsvirkemidler

Mål og strategier for foretaket og målet med sta-
tens eierskap er omtalt i kapittel 2. Kjøpet utvider 
foretakets eiendomsportefølje, og gir et større 
potensial for forretningsmessig skogbruk og eien-
domsforvaltning, i tråd med formålet. Kjøpet gir 
også et bredere grunnlag for effektiv ressursfor-
valtning til beste for samfunnet, i tråd med målene 
for statens eierskap. 

Det ordinære foretaksmøtet i 2010 vedtok å 
gjennomføre en ekstern vurdering av avkastnings-
muligheter for foretakets eiendommer. Departe-
mentet vil i oppfølgingen av dette, og i lys av kjø-
pet av de omtalte selskapene og endring i avvirk-
ningsvolum og egenkapital, gjennomgå avkast-
nings- og utbyttekravene til foretaket. Departe-
mentet vil styrke eierstyringen og sørge for at 
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foretaksmøtet treffer de vedtak som er nødvendi-
ge for å sikre forbedret informasjon om foretakets 
økonomiske resultater og måloppnåelse, her-
under et tydelig skille mellom forretningsvirk-
somhet og andre aktiviteter. 

Vedtektene for Statskog SF ble sist endret 9. 
desember 2005. Statskog SF har fullmakt til å 
selge innkjøpt eller opprinnelig statseiendom for 
inntil 30 millioner kroner pr. år, og utover dette 
selge eiendommer etter fjelloven § 13 annet og 
tredje ledd. Statskog SF har videre fullmakt til å 
kjøpe skogeiendommer for til sammen inntil 30 
millioner kroner pr. år. Forslag om kjøp og salg av 
grunneiendommer ut over dette skal forelegges 
departementet.

Statskog SF kan ta opp lån eller gi garantier for 
til sammen inntil 30 millioner kroner. Låneopptak 
og garantistillelse ut over dette skal forelegges 
departementet.

Kjøp av de selskaper som er beskrevet ovenfor 
krever således departementets samtykke. Sakens 
karakter og bevilgningsmessige konsekvenser til-
sier videre at saken legges fram for Stortinget. 
Departementet vil vurdere foretakets vedtekts-
messige rammer, herunder om disse gir tilstrek-
kelig fleksibilitet i den videre forvaltning av eien-
domsporteføljen, og eventuelt komme tilbake til 
Stortinget med en slik vurdering. 

Andre forhold

Landbruks- og matdepartementet og Miljøvernde-
partementet vil samarbeide om hvordan naturver-
diene og allmennhetens tilgang til jakt, fiske og 
friluftsliv på eiendommene kan sikres. Dette må 
skje innenfor regelverket for offentlig støtte. 
Eventuelt videre skogvern på statsgrunn forutset-
tes gjennomført i tråd med det etablerte samarbei-
det og de prinsipper som er lagt til grunn tidli-
gere. Det forutsettes at skogvern på statsgrunn 
utløser full erstatning. 

Det vil i tilknytning til et arronderingssalg av 
spredte eiendommer Statskog SF eier fra før være 
aktuelt å se hvordan statlige behov, som makeskif-
tearealer til erstatning for skogvern på privat 
grunn, kan ivaretas. Det vil bli utarbeidet et opp-
legg for hvordan et slikt salg skal gjennomføres. 

7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Regjeringens forslag innebærer finansiell tilrette-
legging for kjøpet gjennom forhøyelse av statens 
innskuddskapital i Statskog SF og ved at staten 
yter et ansvarlig lån. 

Økt kapitalinnskudd i Statskog SF innebærer i 
realiteten at årets utbytte føres tilbake til selska-
pet. For å få fram et korrekt uttrykk for statsbud-
sjettets oljekorrigerte underskudd før låne-
transaksjoner, forelås derfor allerede utbetalt 
utbytte på 10,1 millioner kroner ført tilbake til sel-
skapet ved en nedsettelse av kap. 5652, post 85 
med 10,1 millioner kroner (til 0). I tillegg foreslås 
1 239,9 millioner kroner bevilget på nytt kapittel 
1162 Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap, 
post 95 Innskudd til egenkapital i Statskog SF. Til 
sammen utgjør disse bevilgningene 1 250 millio-
ner kroner. Bevilgning til økt innskuddskapital 
innebærer en endring i statens formuesplasse-
ring. Eventuelle økte utgifter til eierforvaltning 
som følge av kapitalforhøyelsen vil departementet 
dekke innenfor gjeldende bevilgninger.

Det etableres i tillegg et ansvarlig statslån på 
475 millioner kroner til markedsvilkår. Lånet for-
utsettes nedbetalt innen ti år. Lånet foreslås bevil-
get under kapittel 1162, post 90 Lån til Statskog 
SF. Departementet vil komme tilbake til de nær-
mere betingelser for lånet senest i forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett for 2011. 

Renter og avdrag knyttet til det ansvarlige 
lånet og utbytte fra foretaket vil bli bevilget i de 
årlige budsjettene på vanlig måte. 

Regjeringens tilslutning til kjøpet er gitt med 
forbehold om at Stortinget gjør de nødvendige 
vedtak. Kapitalforhøyelsen vil bli vedtatt i ekstra-
ordinært foretaksmøte så snart Stortinget har 
gjort de nødvendige vedtak. 

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF.
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Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF i samsvar 
med et vedlagt forslag.

Forslag 

til vedtak om kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF 

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Inntekter: 

Kap. Post Formål kroner

1162 (nytt) Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap

90 (ny) Lån til Statskog SF, bevilges med ........................................ 475 000 000

95 (ny) Innskudd til egenkapital i Statskog SF, bevilges med ....... 1 239 900 000

Kap. Post Formål kroner

5652 Innskuddskapital i Statskog SF

85 Utbytte, reduseres med 10 100 000 kroner til .................... 0
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