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Aktieselskabet Kistefos Træsliberi
- grunnlagt i 1889 av Anders Sveaas (1840-1917)

Aktieselskapet Kistefos Træsliberi (Kistefos) ble stiftet 27. juni
1889 med konsul Anders Sveaas som hovedaksjonær med
38 aksjer (63%) à kr 5000 av i alt 60 aksjer. Produksjonen av
slipemasse ble raskt meget lønnsom, og overskuddet lå i årene
1893-1895 på godt over kr 100 000, m.a.o. en årlig egenkapitalavkastning på over 35%. Fra stiftelsesåret i 1889 og frem til
i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av
perioden 1985-1993, da den ene delen av Sveaas-familien
nektet å selge til Christen Sveaas uansett pris og solgte
til Viul Tresliperi AS, som eide nabokraftstasjonene lenger
syd i Randselven. I 1993 kjøpte Christen Sveaas tilbake
85% av aksjene, og den 23. desember 1994 ble Christen Sveaas
meddelt konsesjon av Kongen i statsråd.

Forsidebilde: Tømmerkjøring, Arve Hagenborg, Øyvatnet 2014.

Konsul Anders Sveaas
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Vegard Raaum, ungskogpleie, Bergslia.

ORGANISASJONSKART
A/S Kistefos Træsliberi

Kistefos
Møbler AS
70 %

Kistefos
Viltkjøtt AS
100 %

Kistefos
Skogtjenester AS
50,38 %

Kistefos
Investment AS
100 %
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Viktige hendelser

2015

• Kontantemisjon på 60 mill er gjennomført og innbetalt.
• Kistefos har i 2015 betydelig forbedrede finansresultater
og noe bedret resultatutvikling i morselskapet.
• Kistefos Skogtjenester AS har et godt driftsresultat i
2015. Gjennom et tett samarbeid med andre aktører i
skogbruksbransjen har selskapet redusert sine administrasjonskostnader samtidig som oppdragsmengden
øker. Daglig leder fratrådte sin stilling, og bedriften har
i perioden blitt ledet av styrets formann på deltid.
• Kistefos Møbler AS har ved utgangen av 2015 et
betydelig forbedret driftsresultat etter finans. Det er
foran budsjett, men fortsatt ikke tilfredsstillende. Torunn
Lindahl er ansatt som daglig leder.
• Kistefos Viltkjøtt AS har ikke løst driftsutfordringene på
Åsta. Ved anlegget på Veståsen utvikles nye produkter
og fortsatt økt omsetning også i 2015.
• Nordre Land kommune nektet i 2006 å gi konsesjon
til Kistefos i forbindelse med vårt kjøp av to små
skogteiger, Blomteigene. Saken ble endelig avgjort i
Høyesterett i 2012, og Kistefos tapte saken. De to eiendommene ble tvangssolgt som pålagt innen tidsfristen.
Kjøper, Christen Sveaas, er nektet konsesjon av Nordre
Land kommune. Senere stadfestet av Fylkesmannen i
Oppland.

Nøkkeltall konsernet (hele 1000)

• Nytt skogshusvær/jakthytte ved Bjørtjern ble ferdigstilt
i.h.t. planen juni d.å.
• Nordre Land kommune innførte eiendomsskatt i 2014.
Taksten for Kistefos er for høy, og Kistefos har protestert
på takstnivået. Vi mener det må bero på en misforståelse
at Nordre Land kommune har utskrevet eiendomsskatt
på våre eiendommer, som alle inngår i skogsdriften.
Sakkyndig ankenemd har gitt oss delvis medhold i vår
klage, og vi vil få tilbakebetalt allerede innbetalt eiendomskatt med renter og sakskostnader.
• Kistefos Møbler har klaget inn vedtak om eiendomsskatt
og har etter behandling i kommunens ankeutvalg fått
medhold i for høyt skattenivå som er redusert til det
halve.
• Kistefos er av Landbruks- og matdepartementet (LMD)
      gitt konsesjon på eiendommen Vestrum, etter at det
offentlige har behandlet saken i over ti år.
• Søndre Land kommune besluttet å gi konsesjon på
eiendommen Grevsjølia, en flott eiendom på 7200
dekar ved Grevsjøen.  
• Eiendommen Langvassbrenna  i Nordmarka på totalt
2597 dekar ble i 2015 vernet og Kistefos ble tilkjent
erstatning på kr 7,8 mill.

2015

2014

2013

2012

57 422

43 010

37 678

37 526

Driftresultat

7 303

(5 251)

(8 043)

(6 601)

Driftresultat mor

4 439

(6 908)

(6 525)

(6 089)

Netto finans

(8 031)

(74 999)

15 805

58 943

Resultat etter skatt

(1 508)

(81 139)

7 427

52 342

Bokført egenkapital

68 175

10 554

152 269

144 954

339 662

279 488

387 676

410 594

Antall ansatte*

38

38

39

40

Adm. direktør

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Driftsinntekter

Totalkapital

*Ansatte pr. 31.12 i konsernet
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Årsberetning

2015

KONSERNET
Årets resultat viser en klar forbedring fra 2014, men årsresultat er fortsatt negativt.
Det arbeides kontinuerlig med fokus på bedret lønnsomhet
i morselskapet og datterselskapene.
Det arbeides videre med gjennomføring av langtidsplanen
for Kistefos skoger som vil medføre en høyere avvirkning i
fremtiden tilpasset tilvekst og balansekvantum enn gjennomsnittet de siste 10 årene.
Resultatene for de enkelte selskapene i konsernet er som
følger:
a) Kistefos Skogtjenester AS (50,38%) har oppnådd et
godt driftsresultat med kr 1 832 828 mot kr 1 566 770
i 2014. For å møte en økende konkurranse er det lagt
vekt på å øke omsetningen ytterligere samt å fokusere
på kostnadseffektiv administrasjon.
b) Kistefos Møbler AS (70%) har en betydelig resultatforbedring og et positivt driftsresultat med kr 1 378 131
mot kr 512 350 i 2014. Resultatet er imidlertid fortsatt
ikke tilfredsstillende, og det forventes betydelig
resultatforbedring i 2016.
c) Kistefos Viltkjøtt AS (100%) har et negativt driftsresultat
på kr -363 360 mot kr -331 408 i 2014. Mottaket på
Veståsen har fungert etter forventningene, og det
utvikles nye produkter for salg. Nye salgskanaler har
økt salget. Anlegget på Åsta belaster driftsresultatet
med kr 310 000.
d) Kistefos Investment AS (100%) har i 2015 et svakt resultat
på sine verdipapirer, men en betydelig forbedring mot
2014. Årets resultat ble et underskudd på NOK -5,6 mill
mot et underskudd på NOK -76,9 mill i 2014.
SKOGSDRIFT
I 2015 ble det avvirket i alt 12 600 m3 som er i tråd med
vedtatt plan for eiendommen. Til informasjon ble Christen
Sveaas nektet konsesjon på Blomteigene, Nybrennlia og
Skogstadlia av Nordre Land kommune 30. april d.å.
Kommunens beslutning er påklaget til fylkesmannen
innen tidsfristen. I brev av 23.5.16 stadfester Fylkesmannen
i Oppland kommunens vedtak av 30. april 2015. Avgjørelsen
vil bli brakt inn for Landbruks- og matdepartementet for
begjæring om omgjøring.

Planlagt og gjennomført skogbruksaktivitet i 2015 bygger
på langtidsplan vedtatt av styret i 2014. Langtidsplanen er
en løpende plan for hogst og tynning de nærmeste årene
og legges til grunn for årlige budsjett og aktivitetsnivå. Det
er forutsatt at det utarbeides et bedre grunnlag for å fastsette et optimalt aktivitetsnivå på eiendommen ved hjelp
av nyutviklede prognoseverktøyer. Arbeidet med dette
er igangsatt og foreløpige prognoser viser at avvirkningsnivået på eiendommen er godt innenfor ansvarlig nivå.
EIENDOMSUTVIKLING
Kistefos planlegger utvidelse av eksisterende hyttefelt og
har iverksatt regulering av ca. 35 tomter på Flatlandstjern
i Etnedal kommune og 15 tomter på Grevsjøen i Søndre
Land kommune.
Oppryddingsarbeidet med uavklarte saker vedrørende
festetomter og herreløse hytter fortsetter også i 2016.
MORSELSKAPET
Selskapets omsetning ble kr 17,2 mill mot kr 7,4 mill i
2014. Tømmeravvirkningen i 2015 ble 12 600 m3 mot
11 000 m3 i 2014. Omsetningsøkningen er et resultat av
økt avvirkning og  erstatningsutbetaling kr 7,8 mill for
vern av eiendommen Langvassbrenna på Jevnaker. Alt
tømmeret i 2015 er omsatt gjennom SB Skog AS. Gjennomsnittsprisen for tømmer ble kr 310 pr m3 mot kr 311 pr m3
i 2014. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med skogenes
langtidsplan, bl.a. med prognoseberegninger før planen
kan virke som forutsatt. Dette kommer på plass i løpet
av 2016. Andre driftsinntekter var i 2015 kr 11,5 mill mot
kr 2,9 mill i 2014. Økningen skyldes erstatningsutbetaling
(kr 7,8 mill)for Langvassbrenna i Nordmarka.
All avvirkning, tynning og ungskogpleie er lagt inn i godkjente langtidsplaner som skal sikre en konservativ, men
lønnsom hugst på kort og lang sikt. Det vil bli lagt opp til
et årlig hugstkvantum i størrelsesorden 10 - 14.000 m3
fremover.
Det er utarbeidet planer for veivedlikehold, skilting og forvaltning av veier og stier i morselskapets skoger. Oppland
fylkeskommune/Gjensidige Stiftelsen har gitt 400 000 kr til
dette arbeidet som utføres i samarbeid med Rotary.
Eiendommen Vestrum ble kjøpt av AS Kistefos Træsliberi i
2006, og ble nektet konsesjon i alle offentlige instanser.
Den lille eiendommen på 50 mål inkludert en eierandel på
1/29 del av sameieskogen Nordsinni på ca. 22 000 mål ligger
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mellom Kistefos’ to store teiger, og Nordre Land kommune
nektet i 2013 konsesjon som i 2015 ble opprettholdt av
Oppland fylke, og deretter av Landbruksdirektoratet.
Kommunens og fylkets hovedargument er at det er bedre
for den lokale bosetting at eiendommen eies av en lokal
privatperson enn av Kistefos som lokal næringslivsaktør.
Kistefos mener at Fylkesmannens vedtak er i strid med
regjeringens politikk og med gjeldende regler og retningslinjer. Videre mener vi at vedtaket bygger på mangelfullt
og uriktig faktisk grunnlag og mangler avveining av
relevante hensyn og ikke bygger på riktig faktum og juss.
Saken ble  derfor  anket inn for Landbruks- og matdepartementet som i brev av 7.10.2015 anfører følgende:
Det er Departementets mening, i motsetning til kommunens
og Fylkesmannens, at Kistefos genererer både sysselsetting
og bosetting i kommunen. Kistefos er en profesjonell og
aktiv skogeier som driver sine eiendommer på en god
måte. Departementet mener Kistefos slik sett ivaretar
bosettingshensynet og hensynet til en helhetlig ressursforvaltning i et langsiktig perspektiv.
Videre skal formålet vurderes i forhold til de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende i saken. Det vil også gi
en god samfunnsmessig løsning å bruke eiendommen som
tilleggsareal til et av de andre brukene i området, men
departementet kan ikke se at alternativene til å gi Kistefos
konsesjon framstår som en bedre ivaretakelse av konsesjonslovens formål. Som nevnt vil departementet i denne vurderingen ikke tillegge det noe særlig vekt at Kistefos eier mye
i kommunen fra før eller at Kistefos er et aksjeselskap.
Departementet fant derfor etter en samlet vurdering
grunnlag for å omgjøre avslaget til vår fordel.
ØKONOMI OG REGNSKAP 2015
Emisjonen ble gjennomført og innbetalt høsten 2015.
Selskapets aksjonærer vil få tilbud om å kjøpe aksjer tilsvarende det antall som behøves for å opprettholde deres
respektive proratariske eierandel.
AS Kistefos Træsliberi eide ved årsskiftet en portefølje av
høyrenteobligasjoner med en kostpris på 56,4 mill (39,3 mill
i 2014). Renten har gjennom året vært på mellom 7,5-10,5
prosent, og det er ikke gjennomført salg. Emisjonen som
ble gjennomført høsten 2015 har økt selskapets egenkapital.
Som det fremgår av resultatregnskapet for 2015 oppnådde
morselskapet et ordinært resultat på kr -3 255 037 og
konsernet et tilsvarende på kr -727 293. Styret foreslår at
det ikke betales utbytte for 2015. Selskapets egenkapital
utgjør kr 64 741 181 (kr 7 972 218).
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FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at
forutsetning om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt
til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
ORGANISASJON OG MILJØ
AS Kistefos Træsliberi konsernet har ved årsskiftet 38 (38)
ansatte. Morselskapet har ved utgangen av 2015 tre årsverk og stabil bemanning i øvrige virksomheter.
Kistefos Viltkjøtt AS har ved utgangen av året ingen ansatte.
Arbeidsmiljøet i konsernet er godt, og sykefraværet er
under snittet for de respektive bransjer.
Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt
rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i konsernet
som har resultert i store materielle skader eller personskader. Etter styrets oppfatning medfører selskapets
virksomhet ubetydelig forurensning av det ytre miljøet.
Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak
gjennom året.
Styresammensetning:
- Christen Sveaas, styreformann
- Jan Einar Greve, nestformann
- Rolf Hatlinghus, styremedlem
- Per W. Johnsen, styremedlem
- Erik Wahlstrøm, styremedlem
FREMTIDSUTSIKTER
For at morselskapet skal kunne oppnå driftsmessig lønnsomhet for skogsdriften er det helt avgjørende å øke eiet
skogareal gjennom fortsatt kjøp av andre eiendommer.
I 2008 kjøpte vi eiendommen «Grevsjølia» på 7.200 mål,
hvorav produktivt areal er 4.200 mål, i Søndre Land
kommune, og med direkte veiforbindelse fra vår eiendom
på Veståsen. 6. mai 2015 ble det gitt konsesjon av formannskapet i Søndre Land kommune. Det er en flott eiendom
der selskapet vil videreutvikle eksisterende hytteeiendommer
som skal vedtas i Søndre Land kommunes arealplaner.
Selv om det fortsatt vil være fokus på kostnadseffektivitet i
morselskapet vil selskapet rette fokus mot alle potensielle
inntektskilder. Morselskapets obligasjonsportefølje forutsettes igjen i 2016 å gi en god avkastning.
Målet med Kistefos Møbler er fortsatt økt salg på de mest
lønnsomme produktene og akseptabel avkastning på
egenkapitalen, og derigjennom øket verdi for aksjonærene.
Det er god etterspørsel i markedet etter bedriftens mest
populære produkter.

Det har ikke vært mulig å komme frem til en langsiktig
god leieavtale for Kistefos Viltkjøtt AS’ anlegg på Åsta. Gitt
riktig pris vil salg være et reelt alternativ. Nye produkter
utvikles og omsetningen vil øke noe ved slakterianlegget
på Vest-åsen, og målet er resultatmessig overskudd.
De omsetnings- og resultatmål som er satt for Kistefos
Skogtjenester AS i 2015 ble innfridd med god margin. I
selskapets strategi legges det til grunn en videre vekst og
utvikling i regionen gjennom å gå inn i områder der Skogtjenester tradisjonelt ikke har konkurrert tidligere. Styrets
formann fungerer som daglig leder i deltidsstilling.

SB Skog (minoritetsaksjonær og medeier i Kistefos Skogtjenester AS) ble i 2015 kjøpt opp av Viken Skog. Vi kjenner
ikke til eventuell langsiktig konsekvens av det nye eierskapet.
Det heleide datterselskapet Kistefos Investment AS vil
fortsette sin aktive investeringsvirksomhet i børsnoterte
papirer, og vi vil i 2016 forhåpentlig igjen se bedre resultater.
Styrets fokus vil være å arbeide for økt skogareal til tross
for den lokale og fylkeskommunale politiske motstand mot
oss, og lønnsomhetsoppnåelse for AS Kistefos Træsliberi,
Kistefos Møbler AS, Kistefos Skogtjenester AS og Kistefos
Viltkjøtt AS.

Fra venstre: Egil Eide, Rolf Hatlinghus, Erik Wahlstrøm, Adm. direktør i Kistefos Investment AS Hege Galtung, Christen Sveaas,
Jan Einar Greve, Per W. Johnsen.
Oslo, 12. mai 2016

Christen Sveaas
Styrets formann

Jan Einar Greve
Styrets viseformann

Rolf Hatlinghus

Per W. Johnsen

Erik Wahlstrøm

Egil Eide
Adm. direktør
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SKJØTE PÅ MOE SKOG
”Anders Sveaas og Kistefos Træsliberi skjønte tidlig hvor viktig det var å kjøpe opp skog for å sikre tilførselen av råstoff til
tremasseproduksjonen. Det var aldri snakk om å dekke hele bedriftens behov for tømmer, men det var innlysende at jevn
tilgang på virke fra egen skog kunne være avgjørende i et marked preget av voldsomme svingninger i pris og avvirkingsforhold.
I 1902 kjøpte Sveaas og Rydgren Moe skog på 3800 dekar ved Ringkollen i Nordmarka av Grev Wedel Jarlsbers arvinger
ved statsminister Carl Løvenskiold. Kjøpesummen var 47 500 kroner. Ander Sveaas var syk på den tiden, og direksjonsmøte ble avholdt 14. august på St. Olafs Bad på Modum. ”Efter moden overveielse” ble ledelsen enige om at Kistefos
skulle betale det statsministeren krevde” (Viljen, 2014).
Langvassbrenna som utgjør 2597 dekar av Moe skog ble i 2015 vernet, og Kistefos ble tilkjent en erstatning på kr 7,8 mill.
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RESULTATREGNSKAP
Note

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

2015

MORSELSKAP

2014

2015

KONSERN

2014

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt

Driftsinntekter skog
Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

2

2
2

0

0

40 140 483

35 486 652

7 360 249

2 858 142

57 422 614

11 561 464

43 010 185

367 821

18 709 494

15 302 027

1 182 455

2 362 551

2 260 814

5 720 667

11 476 255

4 502 107

17 196 922

312 074

5 720 667

4 502 107
3 021 426

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad

Lønnskostnader

3

2 140 630

2 154 732

5

12 757 532

9 057 137

14 268 732

10 563 724

50 119 234

13 760 491

48 261 146

4 439 390

(6 908 483)

7 303 380

(5 250 961)

0

975 452

-

-

7 256 957

9 962 052

6 332 696

10 779 853

Verdiendring aksjer og andre fin. instrumenter

(6 337 095)

(58 231 599)

-

200 000

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad

(9 818 847)

(10 513 292)

Netto finansinntekter / (-kostnader)

(517)

(10 235 283)

(7 694 427)

(55 678 868)

(50 498 037)
(8 030 673)

(105 113 706)

Ordinært resultat

(3 255 037)

(62 587 352)

(727 293)

(80 249 741)

17

0

0

(780 457)

(889 333)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

(3 255 037)

(62 587 352)

(1 507 750)

(81 139 074)

906 934

615 123

Avskrivninger

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

14

DRIFTSRESULTAT

1 247 692

15 286 698

16 477 149
14 221 156

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Mottatt konsernbidrag

Mottatt utbytte fra datterselskap

1 205 075

Annen renteinntekt

Annen finansinntekt

0

Rentekostnader til selskap i samme konsern

Skattekostnad på ordinært resultat

0

584 360

2 872 755
(825)

(1 605 780)

-

46 647 960
-

-

29 778 196
-

(10 643 123)

(74 998 780)

EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære kostnader

Resultat av ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT

Minoritetens andel av årsresultat
Majoritetens andel av årsresultat

(2 414 684)

OVERFØRINGER
Foreslått utbytte

Overført til annen egenkapital
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(3 255 037)

(62 587 352)

(3 255 037)

(62 587 352)

(81 754 197)

BALANSE

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

MORSELSKAP
EIENDELER

Note

2015

KONSERN
2014

2015

2014

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Varige driftsmidler

14

0

17

1

1

0

0

170 476

Fast eiendom, tomter og bygninger

14

130 258 118

119 419 017

137 285 645

126 712 811

Driftsløsøre og inventar

14

4 571 382

3 012 430

4 713 336

3 201 608

7

16 080 756

21 692 851

12

1002

1 002

Maskiner og anlegg

14

674 108

420 092

3 668 317

3 897 972

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper

Investering i tilknyttet selskap
Investering i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

8

6

Sum anleggsmidler

215 001
0

151 800 367

0

0

215 001

215 001

215 001

0

0

0

1002

1 002

144 760 393

145 883 302

134 198 871

0

6 007 374

5 392 144

46 221 627

0

0

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Varer

11

Fordring til selskap i samme konsern

10

Kundefordringer

Andre fordringer

9

10

1 736 218

67 904 596
1 436 483

1 650 022

4 613 500

4 088 784

26 431 414

51 756 349

26 688 950

0

7 250 496

24 420 599

Investeringer
Aksjer og andre finansielle instrumenter

12
12

56 473 812

39 334 750

56 473 812

Bankinnskudd, kontanter o.l.

15

32 003 784

1 493 941

67 677 595

45 364 494

Sum omløpsmidler

159 554 893

115 131 754

193 779 125

145 289 721

SUM EIENDELER

311 355 260

259 892 148

339 662 426

279 488 593

Obligasjoner til kostpris

39 334 750
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BALANSE

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

MORSELSKAP
GJELD OG EGENKAPITAL

Note

2015

KONSERN
2014

2015

2014

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

34 150 000

25 000 000

34 150 000

25 000 000

(43 142 819)

(39 887 782)

(42 822 143)

(40 407 460)

64 741 181

7 972 218

68 175 662

10 554 336

4

0

26 090
0

0

125 462

26 090

16

244 640 889

249 102 578

252 257 518

257 556 175

18

1 380 393

1 918 635

3 280 089

3 878 643

182 888

146 008

1 948 591

2 019 555

0

0

0

0

20

Overkurs

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Minoritetens andel av egenkapital
Sum egenkapital

20

73 734 000

22 860 000

73 734 000
3 113 805

22 860 000
3 101 796

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt

17

0

0

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

87 713

92 116

87 713

92 116

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Skyldig offentlige avgifter
Utbytte

Gjeld til selskap i samme konsern

17
13

0

0

0

0

0

0

8 514 127
484 520

894 925

0

829 910
575 640

322 197

634 503

3 893 818

3 956 130

Sum gjeld

246 614 079

251 919 930

271 486 764

268 934 258

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

311 355 260

259 892 148

339 662 426

279 488 593

Annen kortsiktig gjeld
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Oslo, 12. mai 2016

Christen Sveaas
Styrets formann

Per W. Johnsen
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Jan Einar Greve
Styrets viseformann

Rolf Hatlinghus

Erik Wahlstrøm

Egil Eide
Adm. direktør

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for AS Kistefos Træsliberi som består av selskapsregnskap, som viser et underskudd på kr 3 255 037,
og konsernregnskap, som viser et underskudd på kr 1 507 750. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per
31. desember 2015, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever
at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De
valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som
er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernet
AS Kistefos Træsliberi finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av
historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
DOKKA, 13. mai 2016
Nilsons Revisjonskontor AS

Bård Axel Nilson
Statsautorisert revisor
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Morselskapets virksomhet

SKOG OG UTMARK

DRIFT
Administrasjon
Drift og administrasjonen av våre skoger ble utført av
vårt datterselskap Kistefos Skogtjenester AS. All planting
og ungskogpleie ble utført av ansatte derfra. Kistefos
Skogtjenester er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering AS, iht. ISO 14001.
SKOG
Planlagt og gjennomført skogbruksaktivitet i 2015 bygger
på langtidsplan vedtatt av styret i 2014. Langtidsplanen er
en løpende plan for hogst- og tynning de nærmeste årene
og legges til grunn for årlige budsjett og aktivitetsnivå. Det
er forutsatt at det utarbeides et bedre grunnlag for å fastsette et optimalt aktivitetsnivå på eiendommen ved hjelp
av nyutviklede prognoseverktøyer. Arbeidet med dette
er igangsatt og foreløpige prognoser viser at avvirkningsnivået på eiendommen er godt innenfor ansvarlig nivå.
Hogst
Årets skogsdrifter både sluttavvirkninger, gjennomhogster
og tynninger har gått som planlagt. På Veståsen ble det
gjennomført vinterdrift ved Aurlundsetra, i form av flateog gjennomhogster, og i Bergslia ble planlagte sluttavvirkninger avsluttet på vår- og høstføre. Det ble gjennomført sluttavvirkning ved Bjørtjern og i Midtbøenområdet
høsten 2015.

Tømmermarkedet er fortsatt preget av konkurranse om
sagtømmervolumer og lange transportavstander for massevirke. Massevirke fra eiendommene blir i stor grad levert
til terminaler for videre jernbanetransport til industri i
Østfold eller Sverige. Sagtømmeret fra AS Kistefos Træsliberi
er solgt til lokale sagbruk. Gjennomsnittlig sagtømmerpris
i 2015 ble 423 kr/m3 mot 428 kr/m3 året før. Noe større
andel høytliggende hogster med gjennomgående mindre
dimensjoner bidrar til en lavere sagtømmerpris enn året
før. Gjennomsnittlig pris for massevirke var 202 kr/m3 i
2015 mot 200 kr/m3 i 2014.
Figuren under viser prisutvikling for tømmer i Nordre Land
kommune.

Kilde: Statens landbruksdirektorat, Statistikk for tømmeromsetning Nordre land

Tynningsdrifter er gjennomført som planlagt i Leppdalen
og i Jernbanevegen/Brattland.  
Det er til sammen innmålt 12.359 kubikkmeter tømmer i
2015, og 86 prosent av dette var gran.

Planter M95.
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SKOGKULTUR
Planting
Planting gjennomføres på alle arealer som er sluttavvirket
der en ønsker å få opp ny granskog av god kvalitet. Det
er plantet til sammen 26 000 planter på ca. 160 dekar. På
furumark oppnås normalt god foryngelse fra gjensatte
frøtrær.

takelse av registrerte nøkkelbiotoper og andre miljøkvaliteter, viltområder og kjente kulturminner. Aktiv
holdning til både vern og bruk av skogarealene sikrer at
ulike interesser ivaretas på en god måte.
Frivillig vern av Langvassbrenna naturreservat i Jevnaker
ble vedtatt av Kongen i Statsråd den 11. desember 2015.
I tillegg har AS Kistefos Træsliberi fremmet forslag om
frivillig vern av Nørstebøberget i Nordre Land.
Flerbruk av skog
Stier ryddes og merkes for å sikre god tilgang til turmuligheter og fiskevann utenfor bilvei. Det legges også vekt på
å ta vare på gamle ferdselsveier
UTMARK
Elgjakt
På Veståsen (74 000 dekar) er elgstammen fortsatt svakt
økende. Under årets jakt ble det tildelt 25 dyr og 25 dyr ble
felt. Bestandsplanen (2012-2016) legger opp til en liten
økning av elgstammen i dette område, beiteskadene og
trafikkproblemene er av liten betydning i dette området nå.

Ungskogpleie
For å sikre god kvalitet og ønsket treslagssammensetning
på den nye skogen utføres det mekanisk avstandsregulering
i ungskogfeltene. Det ble utført avstandsregulering på 495
dekar i løpet av året.

I Leppdalen/Vesttorpa  (69 000 dekar) har elgstammen
vært høyere enn på Veståsen. Her ble det for jakten 2015
tildelt 29 dyr, 26 dyr ble felt i tillegg til en hjort. Bestandsplanen (2012-2016) legger opp til en fortsatt stabil elgstamme.
Den totale elgkvoten for Kistefos’ eiendommer er 57 dyr
og for videre utleie 8 dyr.
Småviltjakt
Selskapet solgte 44 jaktkort for småvilt. I tillegg ble det
leid ut noen eksklusive jaktterreng, de fleste med hytte.
Det virker som om etterspørselen etter jaktkort i kombinasjon med hytteleie er økende, mens eksklusive terreng
ikke er like etterspurt som før. I selskapets små skogteiger
er jakten stort sett organisert gjennom grunneierlag.

Veier
I forbindelse med ferdigstillelse av Bjørtjernhytta ble veien
Stutlien - Bjørtjern opprustet. Den nye veien over Hognsæterhøgda ble også ferdig. Ellers ble det rustet opp litt på
veien i Øyvasslia på Veståsen i forbindelse med hogst, og
kantklipping og slodding ble utført i tråd med budsjett.
Natur og miljø
All skogbruksvirksomhet på eiendommene foregår i tråd
med Norsk PEFC skogstandard og er sertifisert etter ISO
14001. Miljøverdier ivaretas gjennom en aktiv holdning
til frivillig vern, utarbeidelse av landskapsplaner og ivare-

Fiske
Det ble i 2015 solgt 22 fiskekort i de vann der selskapet
har fiskerett.
Utleiehytter
Av selskapets 21 hytter er 9 leid ut på åremål. Resten av  
hyttene leies ut på korttidsleie, gjerne i kombinasjon
med jakt. Vår strategi er å leie ut flere hytter på åremål i
fremtiden.
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Jaktkart over Leppdalen/Vesttorpa.

Jaktkart over Veståsen.
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Kistefos

MØBLER AS

Kistefos Møbler AS (70% eiet) produserer møbler og
innredninger i heltre med høy kvalitet, hovedsakelig til det
norske fjellhyttemarkedet, men også til det norske hjem.
Trenden i markedet er en noe enklere stil enn tidligere år,
og Kistefos Møbler prøver hele tiden å være aktive for å
holde tritt med trender – både når det gjelder design og
overflatebehandling.
Selskapet har i dag 23 ansatte og en lærling, og holder
til i egne lokaler på Dokka. Kistefos Møbler har en stabil
arbeidsstokk med veldig lavt sykefravær og et godt
arbeidsmiljø.
Det har vært mange år med underskudd, kostnadsbesparende tiltak og bemanningsreduksjoner for selskapet
før det igjen ble et lite pluss resultat i 2014. Ny daglig
leder ble engasjert fra nytt år, og det var stor optimisme
for året 2015. Det ble et utfordrende 1. halvår, og det ble
igjen nødvendig med lederskifte. Torunn Lindahl ble ansatt
i stillingen som daglig leder i et foreløpig engasjement på
15 mnd.  Høsthalvåret har vært veldig bra for selskapet.
Det har vært stor ordretilgang og god innsats fra alle
ansatte – noe som har ført til at vi har fått snudd året til å
bli meget positivt. Omsetningen endte på rett i overkant
av 28 mill., som var en økning på nesten 15% fra 2014.

Finansielle resultater (hele 1000)
Driftsinntekter
Driftresultat
Netto resultat
Eiendeler
Bokført egenkapital
Antall ansatte
Eierandel
Daglig leder
Styrets formann

Ordrereserven ved inngangen til 2016 har ikke vært så
høy siden 2007, og det er med stor optimisme og godt
pågangsmot vi møter ett nytt år. Største andelen av
omsetningen går via utbyggere, og det er derfor meget
gledelig at hyttemarkedet synes å ha en meget god
utvikling fremover.  
Kistefos Møbler har et bredt produktspekter, der kjøkken
er det største og viktigste produktet. Vi er opptatt av at
kundene med våre produkter kan skape helhetlige
løsninger og få en gjennomgående stil, være seg hytte
eller hus. Ved siden av kjøkken, tilbyr vi derfor bad,
garderobe, møbler og annen innredning som gjør at
kundene kan få en gjennomført stil på sitt innredningsoppdrag.
Kistefos Møbler har en nyutviklet produksjonslinje basert
på standardmoduler, som gir muligheter for individuelle
tilpasninger. Hos oss får du «skreddersøm satt i system».
Det betyr også at vi kan tilby produkter av høy kvalitet til
svært konkurransedyktige priser.
Vi har egen utstilling med utsalg på fabrikken på Dokka.
I tillegg har vi møblert flere av visningshyttene på Norsk
Hyttesenter (Hellerudsletta) nær Oslo. Hyttene er åpne
for publikum 2-3 dager hver uke.

2015

2014

2013

2012

28 093

24 828

26 514

26 510

1 378

512

264

(911)

780

121

(79)

(950)

17 301

17 716

17 162

17 572

6 232

6 202

6 082

6 161

24

25

27

27

70 %

70 %

70 %

70 %

Torunn Lindahl

Yngve Hansebakken

Yngve Hansebakken

Yngve Hansebakken

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide
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Kistefos

VILTKJØTT AS

Kistefos Viltkjøtt (100 % eiet) har to elgmottak og driver
mottak, salg og videreforedling av viltkjøtt. Ved avdelingen
på Veståsen (Nordre Land) ble det levert inn 65 (40) elg.
Det er i dag ingen ansatte i selskapet.
Til tross for stor interesse både fra grunneiere og fra viltbransjen har det ikke vært mulig å inngå en varig driftsavtale på Åsta. I 2016 vil derfor et salg bli vurdert dersom
det ikke melder seg interessenter for leie i salgsprosessen.
Anlegget på Veståsen har i tillegg til mottak av 35 elg fra
Kistefos jaktområder kjøpt 30 elg og 6 hjort for å imøtekomme den økende interessen for viltkjøtt. Denne utviklingen blir det lagt opp til også i 2016. Kistefos Viltkjøtt
har nå et godt sortiment av viltkjøtt og videreforedlede
produkter.

Gynther Flått lager spekepølse.
Finansielle resultater (hele 1000)
Driftsinntekter
Driftresultat
Netto resultat
Eiendeler
Bokført egenkapital
Antall ansatte
Eierandel
Daglig leder
Styrets formann
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Slakteriet på Veståsen.
2015

2014

2013

2012

718
(363)
(408)
2 150
47
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide

688
(331)
(384)
1 613
(268)
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide

630
(589)
(646)
1 734
115
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide

388
(496)
(562)
1 909
(1 238)
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide

Kistefos

SKOGTJENESTER AS

Kistefos Skogtjenesters virksomhet er forvaltning og drift
av skogeiendommer, rydding av skog langs kraftlinjer, samt
konsulenttjenester knyttet til skogbruk, utmark, verneområder og biologisk mangfold. De fleste av oppdragene er
geografisk plassert i Oppland og deler av Buskerud.
Selskapet har også i år hatt skog- og utmarksforvaltning av
Opplysningsvesenets fonds skoger i deler av Oppland og
Buskerud. I tillegg har selskapet avtale med LandåsSkogene DA om forvaltning av deres eiendom i Søndre
Land. Disse oppdragene består av ordinær skogsdrift,
administrasjon av jakt-, fiske- og hytteutleie, samt salg
av pukk og grus. Videre har selskapet forvaltning av
AS Kistefos Træsliberis skogeiendommer. I denne avtalen
inngår også økonomi og administrative tjenester, i tillegg
til den ordinære eiendomsforvaltningen. Totalt utgjør
selskapets forvaltningsarealer ca. 320 000 dekar.
Selskapets operative virksomhet består av skogrydding
langs kraftlinjer, samt skogkultur og veivedlikehold.
Rydding langs kraftlinjer har vært et voksende arbeidsområde for selskapet, som bl.a. gjennom sin avtale med
Eidsiva Anlegg AS har styrket sin posisjon som leverandør
av skogryddingstjenester.

Finansielle resultater (hele 1000)
Driftsinntekter
Driftresultat
Netto resultat
Eiendeler
Bokført egenkapital
Antall ansatte
Eierandel
Daglig leder
Styrets formann

2015

Konsulentavdelingen utfører i hovedsak oppdrag knyttet til
utmark, verneområder og biologisk mangfold. De største
oppdragsgiverne er Fylkesmannens miljøvernavdeling,
Statens naturoppsyn, samt flere kommuner. I tillegg
utfører selskapet oppdrag innen økonomi og administrasjon,
både for eierne og andre søsterselskaper.
Selskapet eies av AS Kistefos Træsliberi med 50,38% og
SB SKOG med 49,62%. Etter at SB SKOG etablerte seg på
Dokka høsten 2012 kompletterer selskapene hverandre på
en god måte.
Selskapet har motiverte ansatte og et godt arbeidsmiljø.
Gjennom å levere tjenester av høy kvalitet har selskapet
etablert seg som en solid aktør i markedet. Ved utgangen
av året hadde selskapet 10 (9) ansatte i tillegg til flere
underentreprenører og sesongarbeidere.
SB Skog ble i 2015 solgt til Viken Skog. Vi vet ikke om dette
vil medføre endringer i selskapets fremtidige strategier.

2014

2013

2012

12 818
11 583
8 226
1 833
1 566
545
1 356
1 166
422
7 881
6 788
6 016
2 507
2 500
2 494
10
9
11
50,38 %
50,38 %
50,38 %
Frode Hjort Anne Sofie H. Askvig Anne Sofie H. Askvig
Frode Hjort
Frode Hjort
Frode Hjort

7 559
721
571
5 730
2 672
9
50,38 %
Anne Sofie H. Askvig
Frode Hjort
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Kistefos - Museet

INDUSTRIMUSEUM, SKULPTURPARK OG KUNSTHALL

Stiftelsen Kistefos-Museet ble etablert i 1996 av Christen
Sveaas  og Jevnaker kommune. Museets hovedoppgave
er å ivareta og utvikle det som i dag ih.h.t. Riksantikvaren
er et nasjonalt bevaringsverdig teknisk-industrielt kulturminne etter AS Kistefos Træsliberis industrivirksomhet på
Kistefoss. Tremassefabrikken AS Kistefos Træsliberi ble
grunnlagt i 1889 av konsul Anders Sveaas (1840-1917).
Fabrikken ble reist ved Randselven i løpet av ett år.
Kraftstasjonene ved Kistefossen, som også var eiet av
selskapet, ga energi til fabrikken. Inntil 1955 tilvirket
Kistefos Træsliberi tremasse som gikk til norsk og
internasjonal papirindustri.
På 1900-tallet var det ca 70 tremassefabrikker i Norge. I
dag finner man det eneste bevarte anlegget ved KistefosMuseet. AS Kistefos Træsliberi eier fabrikkbygningene og
eiendommene på Kistefoss og har brukt vesentlige midler
på å få restaurert bygningene etter antikvariske retningslinjer. De 12 bygningene leies ut langsiktig til KistefosMuseet for en symbolsk sum. Museet omfatter den gamle
fabrikken, Skandinavias største skulpturpark med samtidsskulpturer og kunsthall for årlige kunstutstillinger med
fokus på samtidskunst.
Kistefos AS er hovedsponsor for Kistefos-Museet og bidro
i 2015 med 5 900 000 kr. Alle støttespillere er avgjørende
for at museet skal kunne utvikles og tiltrekke seg nye
besøkende. Fra Staten ble vi tildelt 517 000 kr. Øvrige
bidragsytere til driften var hjemkommunen Jevnaker og
Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Riksantikvaren bidro i
2015 med en bevilgning på 1 469 717 kr til forvaltning,
drift og vedlikehold av det gamle tresliperiet. Sparebankstiftelsene Ringerike og Jevnaker Lunner Nittedal,
Stiftelsen Sat Sapienti, Anders Sveaas` Almennyttige Fond,
Stiftelsen UNI, Riksantikvaren og AS Kistefos Træsliberi har
bidratt til realisering av prosjekter i det gamle tresliperiet.

fra «TRAPHOLT - Museum for moderne billedkunst,
kunsthåndværk, design og møbeldesign» i Danmark.
Utstillingen ble kuratert av styremedlem og kunsthistorier
Allis Helleland og koordinert av Hege Elisabeth Johnsen.
På Kistefos-Museets sesongåpning søndag 31. mai ble
årets skulptur Free to Frolic av Phillip King avduket. Han
er en av Storbritannias mest betydningsfulle nålevende
skulptører, og vi er stolte over at King ville lage en stedsspesifikk skulptur til Kistefos-Museet.
Med avduking av årets skulptur innvies også det nye
museumsområde som omkranser begge sider av Randselven. Utviklingen ved industrimuseet på Kistefos-Museet
har for sesongen 2015 vært fokusert på videreføringen av
prosjektet Levende Fabrikk i tresliperiet, og hele tre nye
elementer av den gamle produksjonslinjen for tremasse
er blitt satt i drift. Dette er rullebommen, kappsagen og
balleheisen. Disse elementene i produksjonslinjen som er
satt i gang representerer starten og slutten av produksjonsprosessen.
Alle de nye maskinene i Levende Fabrikk er utstyrt med
knapper som gjør at publikum selv kan starte opp maskinene
etter ønske. I likhet med annet maskineri satt i gang i
forbindelse med Levende Fabrikk er ingen av inngrepene
irreversible.
Sesongåpning 2016 er søndag 22. mai. Velkommen til
avduking av neste års skulptur av Jeppe Hein.

Med en uke kortere sesong enn i 2014, er vi fornøyde
med besøkstallene. Vi har igjen et nytt nest beste år, etter
sesongen 2012 som ble toppet med 37 000 besøkende.
I 2015 var det i alt 24540 (24002) registrerte besøkende,
hvorav 5608 (5201) var betalende gjester.
«Rockens Ikoner - Fra Stones til Winehouse» med fotografier av Bent Rej og Søren Solkær var sesongens kunstutstilling i Kunsthallen. Konseptet rundt utstillingen kom
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Free to Frolic, 2015 av den britiske kunstneren Phillip King.

Kistefos

INVESTMENT AS

Kistefos Investment AS er et investeringsselskap og har
som hovedaktivitet å investere i aksjer, andre verdipapirer
og finansielle instrumenter. Konsernets finansvirksomhet
Kistefos Investment AS har i 2015 levert et underskudd  på
NOK 5 612 095 mot et underskudd på NOK 76 202 282
året før.  Selskapets egenkapital utgjorde pr. 31.12.2015
NOK -8 095 967.

Kistefos Investment - Avkastning verdipapirer (%)
vs. Oslo Børs Hovedindeks
150 %
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2012

2013

2014

2015

117 %
100 %

88 %

50 %
18 %

15 %

24 % 24 %
6%

5%

0%
-11 %

-13 %
-50 %
-68 %
-100 %

Kistefos Investment

Oslo Børs

-88 %

Emil Nicolaisen hugger veitrasé, Leppdalen.
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English Summary
The Kistefos Træsliberi Group had on 31.12.2015 the
following activities:
•
•
•
•
•
•

Forestry and land management
Forestry services
Furniture production
Game meat and other gourmet food products
Financial administration
The Kistefos-Museum

FORESTRY AND LAND MANAGEMENT
Kistefos Træsliberi owns approximately 165 000 da of
forest land. This land is located in six municipalities within
the Randsfjord region, mostly situated in the municipality
of Nordre Land. The traditional forestry still has great
significance to the company, and 12 000 cubic meters of
timber were produced for sale in 2015. The profit in land
management is kept stable in regards to the cottage
rentals. Arrangements for hunting, fishing and other
outdoor activities are also increasing possibilities of land
management.
FORESTRY SERVICES
Kistefos Skogtjenester AS at Dokka is a 50,38 % owned
subsidiary. This company renders forestry and land
management services, as well as taking care of national
protected areas. In total, the company manages 320 000
daa of forest land. The company has 10 employees, and
with a turnover  of NOK 12.8 mill. in 2015, made an
operating profit of NOK 1.83 mill.
FURNITURE PRODUCTION
Kistefos Møbler AS at Dokka is a 70 % owned subsidiary.
The company has become the market leader in furniture
production for mountain cottages. Development of products,
high quality and good co-workers have contributed to the
company reaching this position. The market for cottage
furniture has been hit hard by the financial crisis, and the
company had a negative result in the last four years. Due
to cost reductions and dismissals the company presents
positive results in 2015. The board, together with the
administration, is still working hard to improve the result
for 2016. The company has 24 employees, and it sold
antique-treated furniture for NOK 28,1 mill. in 2015 with a
profit of NOK 1,38 mill.
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GAME MEAT AND OTHER GOURMET GOODS
Kistefos Viltkjøtt AS is a fully owned subsidiary, which after
aquisition of hunted game, refine and trade in meat from
moose, reindeer and deer. The company has production
facilities at Åsta in Østerdalen and at Veståsen in Nordre
Land. For the time being the production facilities at Åsta
have been closed down. It has not been possible to get a
long-term good lease business at Åsta, and it will probably
be sold.
FINANCIAL INVESTMENTS
Kistefos Investment AS administers the financial investments
of the Group. The company’s results fluctuate and is
dependent on the occurrences in the general financial
market. The company had a loss of NOK 5,6 mill. in 2015.
There are no employees in the company, and it is
administrated by the Chairman of the Board of Kistefos.
KISTEFOS MUSEUM
The former wood-processing factory at Kistefoss, located
close to Jevnaker, has in recent years undergone extensive
renovations financed by A/S Kistefos Træsliberi. Additionally,
large contributions have been granted from the Directory
of Cultural Heritage in Norway. The property of the old
pulp mill is rented out to the Kistefos Museum, which has
turned the area into an acclaimed museum of art and
industrial history. The museum had almost 25 000 visitors
in 2015, and 2000 visitors at the opening ceremony.
ORGANISATION
At the end of the year 2015, the Kistefos Træsliberi Group
had 38 employees. The Group is owned by several shareholders with Christen Sveaas controlling 89,36 % of the
shares, as the majority shareholder.

Avvirkning med moderne maskinelt utstyr i Kistefos skoger.

Key figures for the group (NOK 1000)
Operating income

2015

2014

2013

2012

57 422

43 010

37 678

37 526

Operating loss

7 303

(5 251)

(8 043)

(6601)

Operating loss, parent company

4 439

(6 908)

(6 525)

(6089)

Net financial income

(8 031)

(74 999)

15 805

58 943

Profit/(loss) after tax

(1 508)

(81 139)

7 427

52 342

Shareholders’ equity

68 175

10 554

152 269

144 954

339 662

279 488

387 676

410 594

38

38

39

40

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Total assets
Number of employees
Managing Director
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Grunnlaget for ny granskog er lagt i Øyvasslia.

A/S KISTEFOS TRÆSLIBERI

Samsmoveien 41, 3520 Jevnaker
www.kistefos-tre.no

