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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 hovedak-
sjonær 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 selska-
pet 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.

Forsiden:	Bilder	fra	Kistefos	Møbler	AS	på	Dokka.	Selskapet	produ-
serer	møbler	basert	på	tradisjonelt	håndverk	og	bruk	av	kvalitets-
materialer	som	heltre.
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AS KISTEFOS TRÆSLIBERI

Kistefos 
Møbler	AS

70	%

Kistefos 
Viltkjøtt	AS 

100	%

Kistefos 
Skogtjenester	AS 

50,38	%

Kistefos 
Investment	AS 

100	%

Multer	regnes	av	mange	som	kongen	av	viltvoksende	bær.	I	århundrer	har	multene	vært	ettertraktet	for	sin	aromatiske	og	karakteristiske	
smak.	De	har	vært	forsøkt	dyrket,	og	noen	ville	bestander	har	t.o.m	blitt	beskyttet	ved	lov.	Bærene	inneholder	mye	vitamin	C	som	er	bra	
for	immunsystemet	og	øker	opptaket	av	jern	i	kroppen.	Multer	inneholder	også	vitamin	E,	samt	folat	som	bidrar	til	å	redusere	tretthet	og	
utmattelse.	Bærenes	kostfiberinnhold	er	gunstig	for	fordøyelsen.	
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Hendelser i året
 Morselskapet, AS Kistefos Træsliberi, hadde en 

omsetning på NOK 6,1 mill i 2018, og NOK 11,9 mill i 
2017. Hovedgrunnen er vesentlig lavere tømmerav-
virkning enn planlagt. Resultat etter skatt endte på 
NOK -19,8 mill i 2018 og NOK -10,4 mill i 2017.  

 Kistefos Møbler AS fortsatte den positive utviklingen 
fra 2017. Omsetningen økte fra NOK 39,1 mill 2017 
til NOK 43,1 mill i 2018. Resultat etter skatt økte fra 
NOK 3,6 mill til NOK 5,8 mill. 

 Kistefos Skogtjenester AS hadde en omsetning på 
NOK 12,2 mill i 2018 mot NOK 10,4 mill i 2017. 
Resultat etter skatt endte på NOK 0,7 mill i 2018 mot 
NOK 0,5 mill i 2017. 

 Avvirkningsvolumene ble lave for året med 4.198 
kubikkmeter innmålt tømmer. Planting og ungskog-
pleie ble gjennomført etter etablerte normer for 
å sikre den langsiktige tilveksten i skogen. Totalt 
150.000 trær ble plantet i 2018, opp fra vel 100.000 
trær som ble plantet i 2017. 

 Høsten 2018 ble det mottatt ny skogbruksplan. 
Langsiktig ikke synkende avvirkningsvolum har blitt 
estimert til ca. 20.000 kubikkmeter per år. Styret  
har besluttet å legge dette volumet til grunn for 
avvirkningsbudsjettene i årene fremover. 

 2 hyttetomtområder er nå klar for salg og tomtene 
vil bli markedsført sommeren 2019. Områdene, som 
ligger ved Flatlandstjern og Grevsjølia, har totalt ca. 
60 tomter for salg. Tomtene vil bli aktivt markedsført 
av profesjonelle eiendomsmeglere.

 Kistefos Viltkjøtt tok imot over 200 dyr på Viltmotta-
ket på Veståsen. Noen ble beholdt for produksjon av 
egne varer, mens størstedelen ble videresolgt. 

 En lokal bondes storfe har de senere år beitet på 
Kistefos’ eiendom. Tingretten ga Kistefos fullt med-
hold i at bonden ikke hadde beiterett på Kistefos’ 
eiendommer.  Lagmannsretten har også fastslått at 
bonden ikke har beiterett på Kistefos’ eiendommer, 
men derimot såkalt streifbeiterett. Høyesterett fant 
ikke saken prinsipiell nok til å ta den opp, noe vi 
synes var beklagelig. Derfor blir Lagmannsrettsdom-
men stående hvilket innebærer at bonden ikke har 
beiterett på Kistefos’ eiendommer. Retten har dog 
fastslått at bonden har såkalt streifbeiterett, som vi 
forstår innebærer at om et par kyr er innom Kiste-
fos’ eiendommer en dag eller to så kan vi ikke nekte 
for det, men det er klart at bondens storfe ikke kan 
slippes på beite eller beite over tid på Kistefos’  
eiendommer.

	 Nøkkeltall	konsernet	(NOK	1000)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014
 Driftsinntekter 60 038 60 217 57 848 57 422 43 010

 Driftsresultat -2 036 985 2 921 7 303 -5 251

 Netto finans -19 495 -8 592 -12 331 -8 031 -74 999

 Resultat etter skatt -23 410 -8 871 -10 351 -1 508 -81 139

 Eiendeler 284 262 300 182 327 484 339 662 279 488

 Egenkapital 21 778 46 936 57 085 68 175 10 554

 Antall ansatte 38 38 38 38 38

 Daglig leder Erlend Bondø Egil Eide Egil Eide Egil Eide Egil Eide

 Styrets leder Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas
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Hyttetomter
AS Kistefos Træsliberi har arbeidet aktivt med Søndre 
Land kommune og Etnedal kommune for å fortette alle-
rede eksisterende hytteområder. Områdene ligger ved 
Flatlandstjern øst i Etnedal kommune og ved Grevsjøen 
i Søndre Land kommune. Begge områdene er nå ferdig 
regulert, og hyttetomtene vil bli aktivt markedsført for 
salg sommeren 2019.

FLATLAND
Ved Flatlandstjern er det allerede 21 eksisterende hyt-
ter langs Leppdalsvegen. Ytterligere 33 tomter vil bli lagt 
ut for salg. Området ligger ved Leppdalsvegen ca. 17 km 
nord for fv. 33 vest for Dokka i Nordre Land. Fra Bruflat 
i Etnedal er det ca. 17 km på vei til området som ligger i 
fjellskog ca. 739 - 775 m.o.h.

Det er mindre tjern og bekker i nærområdene. Det er 
koller og åser med høyeste punkt over 850 m.o.h. i de 
nære omgivelsene.

Området har rike muligheter for friluftslivsaktiviteter 
som fisking og bading i Flatlandstjernet, skigåing,  
trugevandring, turgåing, sykling i og nær planområdet.  
I tillatte perioder er det mulighet for å tenne bål,  
grille m.v.

GREVSJØEN
Ved Grevsjøen er 28 nye hyttetomter ferdig regulert og 
klar for salg. Grevsjølia ligger i et større skogsområde 
nord-vest i Søndre Land kommune. Det ligger på vestsi-
den av Randsfjorden omtrent 8 km i luft¬linje sør-vest 
for Fluberg bru. Området ligger ved Grevsjøen. Adkom-
sten er fra fylkesvei 245 og inn på Skjellingsvegen. En 
kommer til Grevsjølia etter å ha fulgt Skjellingsvegen ca. 
12 km. Områdets areal er 230 dekar.

Grevsjøen er spennende fiskevann. De innbyr til bad og 
rekreasjon. Lille Grevsjøen er demt opp, og ned-strøms 
renner Grevsjøelva med oppdagelsesmuligheter for 
nysgjerrige.

Områdene legger til ulike former for friluftsliv for alle 
aldersgrupper, først og fremst i form av padling, roing, 
bading, sykling, sopp- og bærplukking, fisking, snølek, 
skigåing og skøyter. Grevsjølien,	28	hyttetomter	ferdig	regulert	for	salg.
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Styrets beretning  2018
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Selskapets virksomhet består i hovedsak av ca. 176.000 
dekar egne skog- og utmarkseiendommer. Driftsinntek-
tene består i all hovedsak av inntekter fra salg av tømmer, 
veiavgift, utleievirksomhet av fritidseiendommer, utleie 
av jakt og fiskerettigheter m.m. I konsernet ligger også 
Kistefos Møbler AS, Kistefos Skogtjenester AS, Kistefos 
Viltkjøtt AS og Kistefos Investment AS. Kistefos Møbler AS 
er en lokal møbelprodusent hvis hovedfokus er utvikling, 
produksjon og salg av innredning til hytte og fritidsseg-
mentet. Kistefos Skogtjenester AS forvalter Kistefos Skoger 
og selger tjenester innenfor skogforvaltning, linjerydding 
og naturforvaltning. Kistefos Viltkjøtt AS har viltmottak på 
Veståsen i Nordre Land kommune og produserer flotte 
viltprodukter for salg. Kistefos Investment AS forvalter en 
portefølje av børsnoterte papirer. Virksomheten ledes og 
drives i all hovedsak fra selskapets kontor på Dokka.

MORSELSKAPET
Selskapets omsetning ble NOK 6,1 mill mot NOK 11,9 
mill kr i 2017. Tømmeravvirkningen i 2018 ble 4.200 
m3 mot ca. 21.200 m3 i 2017. Alt tømmeret i 2018 og 
2017 er omsatt gjennom SB Skog AS. Gjennomsnittlig 
tømmerpris i 2018 ble 372 kr/m3 mot 314 kr/m3 året 
før. Oppnådde tømmerpriser er på linje med markeds-
prisene i områdene selskapet opererer.

Omsetningen fra annen virksomhet enn tømmerom-
setning var NOK 3,3 mill i 2018 og NOK 4,2 mill i 2017. 
Reduksjonen skyldes i hovedsak engangseffekt fra salg 
av festetomter i 2017. Ellers har omsetningstallene vært 
på samme nivå i 2018 og 2017.

Veivedlikehold, avvirkning, tynning og ungskogpleie 
utført gjennom året er basert på langtidsplaner som 
skal sikre en god og lønnsom skogforvaltning på lang 
sikt. Det vil, på bakgrunn av ny skogsbruksplan, bli lagt 
opp til et årlig hugstkvantum i størrelsesorden 20.000 
m3 i årene fremover. 

Vedlikehold av selskapets eiendomsmasse utføres etter 
behov for å sikre at vedlikeholdsprogrammet blir etterlevd. 

Driftskostnadene i morselskapet endte på NOK 15,7 mill 
i 2018 mot NOK 15,9 mill i 2017. Netto finanskostnader 
endte på NOK 10,1 mill i 2018 mot NOK 6,4 mill i 2017. 
Dette gir resultat før skatt på hhv NOK -19,8 mill i 2018 
og NOK -10,4 mill i 2017.

Pr. 31.12.2018 var morselskapets totalbalanse på NOK 
268,6 mill og morselskapets egenkapital var på NOK 
23,6 mill. Tilsvarende tall for 2017 var hhv. NOK 278,4 
mill og NOK 43,4 mill. 

KONSERNET
Årets resultat representerer et sammensatt bilde. 
Kistefos Møbler AS på Dokka leverte høy omsetning 
sammen med et kostnadsbilde som er preget av god 
kontroll. Dette resulterte i et godt årsresultat for den 
lokale møbelprodusenten. Morselskapet har ikke prio-
ritert avvirking i vesentlig grad i 2018 noe som har gitt 
et lavt avvirkningsvolum og tilsvarende lav omsetning 
fra tømmersalg. Skogforvaltningen har derimot fortsatt 
med normalt aktivitetsnivå slik at kostnadspådraget ikke 
har vært vesentlig annerledes enn for 2017. I tillegg har 
morselskapet vært involvert i en rettstvist vedr. beite-
rett og en rettstvist vedr. betaling for veibruk som har 
ført til høyere juridiske kostnader enn normalt. Kistefos 
Viltkjøtt AS har solgt viltprodukter på linje med tidligere 
år. Kostnadene assosiert med produksjonen av viltpro-
duktene er fremdeles for høye slik at driftsresultatet 
blir negativt. Samtidig har enheten fremdeles kostnader 
med det tidligere viltmottaket på Åsta. Kistefos Invest-
ment AS har en portefølje med aksjer som i hovedsak 
er terminfinansiert. Verdien av aksjeporteføljen har 
blitt redusert gjennom året som har resultert i negativt 
driftsresultat.

Konsernet oppnådde omsetning i 2018 på NOK 60,0 
mill mot NOK 60,2 mill i 2017. Driftskostnadene var 
NOK 62,1 mill i 2018 mot NOK 59,2 mill i 2017. Netto 
finanskostnader for 2018 endte på NOK 19,5 mill mens 
det i 2017 var netto finanskostnader på NOK 8,6 mill. 
Dette gir resultat før skatt på hhv. NOK -21,5 mill i 2018 
og NOK -7,6 mill i 2017. Denne endringen er i hovedsak 
drevet av høyere netto finanskostnader. Dette kommer 
som følge av tap på investeringer i Kistefos Investment 
AS og tap på en obligasjon i morselskapet. 

Resultatene for datterselskapene er som følger:
a)  Kistefos Møbler AS (70% eierandel) har også i 2018 

en betydelig resultatforbedring og et positivt drifts-
resultat på NOK 7,7 mill mot NOK 5,0 mill i 2017. 
Resultatet for året er meget godt, men fremdeles er 
mulighetene for selskapet mange og fokus vil fortsatt 
være på økt lønnsomhet gjennom økte markedsan-
deler, høyere omsetning og adekvat kostnadsnivå. 
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b)  Kistefos Skogtjenester AS (50,38% eierandel) har 
oppnådd et driftsresultat på NOK 734 330 i 2018 
mot NOK 546 866 i 2017. Selskapet arbeider med 
tiltak for å bedre lønnsomheten og å opprettholde 
en kostnadseffektiv administrasjon.

c)  Kistefos Viltkjøtt AS (100% eierandel) har et drifts-
resultat i 2018 på NOK -1,3 mill i 2018 mot NOK -0,4 
mill i 2017. Endringen skyldes i hovedsak nedskriv-
ning av bygget på Åsta.

d)  Kistefos Investment AS (100% eierandel) hadde et 
resultat før skatt i 2018 på NOK -12,6 mill mot NOK 
-1,8 mill i 2017. Selskapet realiserte tap i aksjeporte-
føljen i 2018 som følge av verdiendring av selskapets 
portefølje av børsnoterte aksjer. 

Pr. 31.12.2018 var konsernets totalbalanse på NOK 
284,3 mill og konsernets bokførte egenkapital var på 
NOK 21,8 mill. Tilsvarende tall for 2017 var hhv. NOK 
300,2 mill og NOK 46,9 mill. Konsernets reelle egenka-
pital anslås å være betydelig høyere enn den bokførte 
egenkapitalen.

SKOGSDRIFT
I 2018 ble det avvirket ca. 4.200 m3 som var vesent-
lig under målet på 20.000 m3 for året. Flere faktorer 
gjorde at skogsdrift ble vanskeligere enn normalt. 
Det var både særskilt vått og tørt vær på forskjellige 
tidspunkt gjennom året i vedtatte driftsområder som 
gjorde at hugst ble utsatt. Hugst var også nedprioritert 
i en periode til fordel for langtidsplanlegging av skog-
forvaltningen på eiendommene. Nye skogdata  
ble mottatt på høsten, og selskapets ressurser ble 
benyttet i arbeidet med langtidsplanleggingen av 
forvaltningen.  

EIENDOMSUTVIKLING
Selskapet har fått regulert områder ved Flatlandstjern 
i Etnedal kommune og Grevsjølia i Søndre Land kom-
mune til hyttetomter. Ved Flatlandstjern planlegger 
selskapet å selge 33 hyttetomter og ved Grevsjølia 
planlegger selskapet å selge 28 hyttetomter. Salgsstart 
forventes å bli på sommeren 2019. 

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
Konsernet hadde ved årsskiftet 38 ansatte, samme  
som året før. Morselskapet hadde ved utgangen av 
2018 tre årsverk og det var stabil bemanning i øvrige 
virksomheter. Kistefos Viltkjøtt AS hadde ved utgangen 
av året ingen ansatte. Kistefos Skogtjenester hadde 
ved utgangen av året 7 ansatte. Kistefos Møbler AS 
hadde ved utgangen av året 27 ansatte. Arbeidsmil-
jøet i konsernet er godt, og sykefraværet innenfor det 
normale. 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. Konsernets skogbruksvirksomhet utføres 
av underleverandører som er miljøsertifisert. Det betyr 
at all skogbruksvirksomhet skjer i samsvar med vedtatte 
norske sertifiseringskrav. Det er ikke gjennomført spesi-
elle likestillingstiltak gjennom året. Styret i morselskapet 
har gjennom 2018 bestått av: Christen Sveaas, styrefor-
mann, Jan Einar Greve, viseformann, Rolf Hatlinghus, 
styremedlem, Per W. Johnsen, styremedlem og Erik 
Wahlstrøm, styremedlem.

FREMTIDSUTSIKTER FOR KONSERNET
Konsernet vil fortsette å fokusere på lønnsom vekst i 
2019. Dette skal skje gjennom god, aktiv og langsiktig 
skog- og eiendomsforvaltning i morselskapet og målret-
tede tiltak i datterselskapene. 

Driftsplanene for 2019 er allerede iverksatt og styret 
finner det sannsynlig at tømmeruttaksbudsjettet nås. 
På bakgrunn av det lave avvirkningsvolumet i 2018 har 
styret bedt om at det avvirkes totalt 30.000 kubikkme-
ter tømmer i 2019.

Kistefos Møbler AS hadde et godt år i 2018 og for frem-
tiden vil selskapet fortsette fokus på topplinjevekst og 
god kostnadskontroll som vil øke driftsresultatet. Målet 
er å øke markedsandelene i et fortsatt positivt marked 
med høy omsetning av hytte- og fritidsboliger. 

Kistefos Viltkjøtt AS og Kistefos Skogstjenester AS nådde 
ikke målene sine i 2018. I tiden fremover vil det bli lagt 
mer vekt på strategi og vekstplanlegging i disse selska-
pene. 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 tidli-
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gere samt at Skogtjenester skal fortsette å ekspandere 
innenfor sine kjerneområder.

Det heleide datterselskapet Kistefos Investment AS 
vil fortsette sin investeringsvirksomhet i børsnoterte 
papirer. 

Kistefos Viltkjøtt AS ønsker å videreutvikle sitt pro-
duktkonsept for å oppnå lønnsomhet. Styrets fokus 

vil fortsatt være å arbeide for økt skogareal og bedre 
lønnsomhetsoppnåelse både for AS Kistefos Træsliberi, 
Kistefos Møbler AS, Kistefos Skogtjenester AS og Kiste-
fos Viltkjøtt AS.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING AV OVERSKUDD
Styret foreslår at årets resultat som er på  
NOK -19.762.444 dekkes av annen egenkapital og  
at det ikke utbetales utbytte. 

Dokka,	12.	mars	2019

	 Christen	Sveaas	 Jan	Einar	Greve	 Erik	Wahlstrøm
 Styrets formann Viseformann

	 Rolf	Hatlinghus	 Per	W.	Johnsen	 Erlend	Bondø	
   Adm. direktør

Christen Sveaas Jan Einar Greve Erik Wahlstrøm Rolf Hatlinghus Per W. Johnsen Erlend Bondø
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MORSELSKAP KONSERN
2017 2018 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER
0 0 Salgsinntekt  54 374 815  48 607 731 

7 396 303 2 367 900 Driftsinntekter skog  2 367 900  7 396 303 

4 499 295 3 687 723 Annen driftsinntekt  3 295 799  4 213 700 

11	895	598 6	055	623 Sum	driftsinntekter 	60	038	514	 	60	217	735	

DRIFTSKOSTNADER
53 505 38 068 Varekostnad  25 271 311  22 900 102 

3 332 796 3 053 816 Lønnskostnader  19 200 990  18 546 675 

1 712 960 1 778 832 Avskrivninger  2 859 639  2 802 955 

0 0 Nedskrivninger  633 898  -   

10 806 316 10 862 026 Annen driftskostnad  14 108 337  14 982 235 

15	905	576 15	732	742 Sum	driftskostnader 	62	074	175	 	59	231	967	

-4	009	978 -9	677	119 DRIFTSRESULTAT -2	035	661 985	768

FINANSINNTEKTER	OG	-KOSTNADER
2 721 504 3 751 880 Mottatt utbytte fra datterselskap  -    -   

1 184 349 714 884 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  -    -   

6 088 647 6 921 346 Annen renteinntekt  7 571 826  6 538 894 

0 6 480 Annen finansinntekt  7 803  16 978 771 

-2 185 543 -13 322 315 Verdiendring aksjer og andre fin. instrumenter  -6 543 367  -   

-7 141 402 -8 157 426 Annen rentekostnad  -8 432 786  -7 472 429 

-7 019 411 -174 Annen finanskostnad  -12 098 496  -24 637 824 

-6	351	855 -10	085	325 Netto	finansinntekter	/	(-kostnader) 	-19	495	020	 	-8	592	588	

-10	361	833 -19	762	444 Ordinært	resultat	 -21	530	681 -7	606	820

0 0 Skattekostnad på ordinært resultat  -1 879 155  -1 264 317 

-10	361	833 -19	762	444 ÅRSRESULTAT -23	409	836 -8	871	137
Minoritetens andel av årsresultat 2 008 343 1 293 193

Majoritetens andel av årsresultat -25 418 179 -10 164 330

OVERFØRINGER
Foreslått utbytte

10 361 833 19 762 444 Overført til annen egenkapital

10	361	833 19	762	444

Resultatregnskap PR.	31.	DESEMBER	(BELØP	I	HELE	KR.)
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MORSELSKAP KONSERN
2017 2018 2018 2017

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

0 0 Konsesjoner,	patenter	o.l. 424	257 1

Varige	driftsmidler
129 760 828 129 841 725 Fast eiendom, tomter og bygninger 135 586 587 136 472 442

466 083 369 369 Maskiner og anlegg 2 657 235 3 296 286

4 129 032 3 892 190 Driftsløsøre og inventar 3 958 352 4 256 746

Finansielle	anleggsmidler
12 659 889 6 380 941 Investering i datterselskaper 0 0

215 001 1 Investering i tilknyttet selskap 1 215 001

1 002 301 002 Investering i aksjer og andeler 301 002 1 002

147	231	835 140	785	228 Sum	anleggsmidler 142	927	434 144	241	478

OMLØPSMIDLER
Fordringer

0 0 Varer 7 174 702 6 953 964

3 646 207 2 099 890 Kundefordringer 4 875 453 4 383 773

29 633 258 36 355 537 Fordring på selskap i samme konsern 0 0

964 078 1 330 465 Andre fordringer 23 068 077 22 174 048

Investeringer
0 0 Aksjer og andre finansielle instrumenter 0 55 599

92 359 617 86 031 250 Obligasjoner 86 031 250 92 359 617

4 602 910 2 045 401 Bankinnskudd, kontanter o.l. 20 185 368 30 013 481

131	206	070 127	862	543 Sum	omløpsmidler 141	334	851 155	940	482

278	437	905 268	647	771 SUM	EIENDELER 284	262	285 300	181	960

Balanse PR.	31.	DESEMBER	(BELØP	I	HELE	KR.)
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MORSELSKAP KONSERN
2017 2018 2018 2017

GJELD	OG	EGENKAPITAL

EGENKAPITAL
Innskutt	egenkapital

34 150 000 34 150 000 Aksjekapital 34 150 000 34 150 000

73 734 000 73 734 000 Overkurs 73 734 000 73 734 000

Opptjent egenkapital

-64 484 784 -84 247 228 Annen egenkapital -89 692 804 -64 274 624

Minoritetens andel av egenkapital 3 586 387 3 326 164

43 399 216 23 636 772 Sum egenkapital 21 777 583 46 935 540

GJELD
Avsetning for forpliktelser

0 0 Utsatt skatt 252 435 306 756

Annen	langsiktig	gjeld
231 405 641 241 643 577 Gjeld til kredittinstitusjoner 245 192 120 237 348 334

75 213 97 116 Øvrig langsiktig gjeld 97 116 75 213

Kortsiktig	gjeld
619 705 707 533 Leverandørgjeld 2 600 934 3 430 381

0 0 Betalbar skatt 1 933 476 1 288 256

286 797 312 181 Skyldig offentlige avgifter 2 362 716 2 259 777

0 0 Utbytte 1 748 120 1 278 496

2 651 334 2 250 593 Annen kortsiktig gjeld 8 297 786 7 259 206

235	038	689 245	010	999 Sum	gjeld 262	484	702 253	246	420

278	437	905 268	647	771 SUM	GJELD	OG	EGENKAPITAL 284	262	285 300	181	960

Dokka,	12.	mars	2019

	 Christen	Sveaas	 Jan	Einar	Greve	 Erik	Wahlstrøm
 Styrets formann Viseformann

	 Rolf	Hatlinghus	 Per	W.	Johnsen	 Erlend	Bondø	
   Adm. direktør
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Revisors beretning



Kistefos Træsliberi     Årsrapport 2018 13



Kistefos Træsliberi     Årsrapport 201814

Morselskapets virksomhet
SKOGBRUKSVIRKSOMHET
Med utgangspunkt i langtidsplan fra 2014 og tidligere 
prognoseberegninger vedtok styret i 2016 et årlig 
avvirkningsnivå på 25.000 m3 inntil ny skogbruksplan og 
prognoseberegninger forelå i 2018. Ivaretakelse av jakt- 
og friluftsaktiviteter på eiendommen er ilagt stor vekt 
ved planlegging og gjennomføring av skogsdrifter.

Ny skogbruksplan for Nordre Land høsten 2018 gav 
grunnlag for en grundig gjennomgang av skogressur-
sene på eiendommen og nye prognoser konkluderer 
med at det er godt forsvarlig å opprettholde et langsik-
tig avvirkningsnivå på 20.000 m3 samtidig som hensyn 
til jakt, - friluftsliv og miljøhensyn ivaretas. 

HOGST
I 2018 var avvirkningsvolumene lave. Dette skyldes delvis 
at Kistefos ventet på nye skogbruksplaner og progno-
seberegninger og delvis krevende driftsforhold knyttet 
til store snømengder, en rekordtørr sommer med stor 
skogbrannfare og påfølgende store nedbørsmengder på 
høsten. Årets avvirkning er i stor grad knyttet til opprensk 
av snøskader og volumet i år er tatt ut i Nordsinni og 
Leppdalen. 

Det er til sammen innmålt 4.198 kubikkmeter tømmer i 
2018 og 67 prosent var gran og 22 prosent furu.
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Tømmermarkedet er fortsatt preget av konkurranse om 
sagtømmervolumer og lange transportavstander for 
massevirke. 

Sagtømmeret fra AS Kistefos Træsliberi (ASKT) er solgt 
til lokale sagbruk. Gjennomsnittlig sagtømmerpris i 

2018 ble 509 kr/m3 mot 457 kr/m3 året før. Gjennom-
snittsprisen for ASKTs tømmer ble 372 kr pr m3 i 2018, 
mot 314 kr i 2017. Andelen massevirke ble 56 prosent 
mot 53 prosent i 2017. 

Sagtømmerprisene har vært økende de to seneste 
årene og massevirkeprisene som har vært lave i flere år 
fikk et kraftig løft ved inngangen til 2018.

Figuren under viser prisutvikling for tømmer i Nordre 
Land kommune
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Kilde:	Statens	landbruksdirektorat,	Statistikk	for	tømmeromsetning	
Nordre	land

SKOGKULTUR
Planting
Planting gjennomføres på alle arealer som er sluttavvir-
ket der en ønsker å få opp ny granskog av god kvalitet. 
Det ble i 2018 plantet 150.000 planter på ca. 900 dekar 
og tilsvarer det granarealet som ble avvirket året før.
På furumark oppnås normalt god foryngelse fra gjen-
satte frøtrær.

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Antall utsa�e planter



Kistefos Træsliberi     Årsrapport 2018 15

Ungskogpleie
For å sikre god kvalitet og ønsket treslagssammenset-
ning på den nye skogen utføres det avstandsregulering i 
ungskogfeltene. Det ble utført avstandsregulering på ca 
250 dekar i løpet av året.
 

 

Areal skogkultur u�ørt
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Veier
Det er utført noen utbedringer i forbindelse med skogs-
driftene i 2018. Det er også foretatt en oppdatering 
av vegoversikt som gir et bedre grunnlag for drift og 
forvaltning av veger selskapet eier eller har rettigheter 

til. Noen av veiene med lav standard er fellesveier som 
involverer flere interessenter.

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 land-
skapsplaner og ivaretakelse av registrerte nøkkelbioto-
per 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.

ASKT har et aktivt forhold til vern av skog. Sammen med 
nabogrunneiere er det fremmet forslag om frivillig ver-
neutvidelse av Skjellingshovde naturreservat i Nordre 
Land og Sør-Aurdal, og selskapet vurderer flere store og 
mindre områder som aktuell for frivillig vern.

FLERBRUK AV SKOG
Stier ryddes og merkes for å sikre god tilgang til tur-
muligheter og fiskevann utenfor bilvei. Det legges også 
vekt på å ta vare på gamle ferdselsveier.

Hogstmaskin	i	Solveien.	
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Kistefos Møbler 
Kistefos Møbler holder til på Dokka i Nordre Land kom-
mune. Selskapet har spesialisert seg på utvikling, design 
og produksjon av kjøkken, møbler og innredning til 
norske hus og hytter. Det viktigste markedet er norske 
fjellhytter, men selskapet har også salg til hus og hytter 
ved sjøen. Ved salg tilbys totalmøbleringer for å sikre 
helhetlige uttrykk. Det krever et bredt produktspekter 
og Kistefos Møbler produserer kjøkken, bad, garderobe, 
bord, stoler, senger, skap, salonger, utemøbler m.v. Virk-
somheten drives i egne fabrikklokaler på Dokka, og det 
foregår mye manuelt håndarbeid i produksjonsproses-
sen. Dette sikrer produkter av god kvalitet og innrednin-
ger fra Kistefos kjennetegnes ved aktiv bruk av naturlige 
råvarer som heltre. Bedriften, som en av få, viderefører 
også flere hundre år gamle særnorske håndverk med 
motivmaling på møblene. Dette gjøres gjerne på bak-
grunn av konkrete motiv ønsker fra kjøper. 

2018 ble et godt år for Kistefos Møbler og forventnin-
gene til året ble overgått. Selskapet utnyttet tilgjengelig 
kapasitet på produksjonssiden. Samtidig ble kostnadene 
nøye overvåket. Dette førte til tidenes høyeste resultat 
for Kistefos Møbler. Omsetningen endte på NOK 43,1 
mill mot NOK 39,1 mill i 2017. Resultat etter skatt endte 
på NOK 5,8 mill mot NOK 3,6 mill i 2017. Som i tidligere 
år er en viktig del av omsetningen gjennom utbyggere 
i hyttemarkedet. Et fremdeles aktivt hyttemarked er 
derfor viktig for Kistefos Møbler. 

Selskapets mål er fortsatt omsetningsøkning og resul-
tatforbedring. Flere markedsføringstiltak har blitt 
implementert og dette vil fortsette. Nye hjemmesider, 
forbedret utstilling i produksjonslokalene på Dokka, 
og aktiv markedsføring på messer og i visingshytter er 
viktig for måloppnåelsen. Videre vil selskapet fortsette 
med investeringer i produksjonslokalene på Dokka slik 
at medarbeiderne har tilgang på moderne utstyr i pro-
duksjonsprosessen.  

	 Nøkkeltall	Kistefos	Møbler	AS	
	 (NOK	1000)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014
 Driftsinntekter 43 099 39 127 34 355 28 093 24 828

 Driftsresultat 7 705 5 037 3 565 1 378 512

 Netto finans -247 -301 -311 -318 -344

 Resultat etter skatt 5 751 3 607 2 447 780 121

 Eiendeler 22 181 22 053 21 005 17 301 17 716

 Egenkapital 7 638 6 887 3 880 6 262 6 202

 Antall ansatte 28 27 24 24 25

 Daglig leder Torunn Lindahl Torunn Lindahl Torunn Lindahl Torunn Lindahl Torunn Lindahl

 Styrets leder Tom O. Holberg Tom O. Holberg Egil Eide Egil Eide Egil Eide

 Eierandel 70% 70% 70% 70% 70%

Dovre	langbord	fra	Kistefos	Møbler.	100	x	250cm	med	tilhørende	
langbenk.Farge	dempet	sort,	med	svaroljet	plate.
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Kistefos Skogtjenester 
Kistefos Skogtjenesters virksomhet er forvaltning og 
drift av skogeiendommer, rydding av skog langs kraft-
linjer, samt konsulenttjenester knyttet til skogbruk, 
utmark, verneområder og biologisk mangfold. Kontor-
kommune er Nordre Land. De fleste av oppdragene er 
geografisk plassert i Oppland og deler av Buskerud. 

2018 var et år med stabil aktivitet innenfor de fleste av 
selskapets forretningsområder. Samlet omsetning og 
resultat viste en svak økning fra 2017. 

Selskapets operative virksomhet består i skogrydding 
langs kraftlinjer, samt skogkultur og veivedlikehold. Det 
utføres i tillegg skjøtselstiltak knyttet til verneområder, 
hytteområder og utsiktsrydding langs vassdrag.

Linjerydding utgjør den største delen av omsetningen. 
Oppdragene er bemannet med en kombinasjon av 
egne, fast ansatte skogsarbeidere og norsk eller uten-
landsk sesongarbeidskraft eller underleverandører.

Konsulentavdelingen utfører i hovedsak oppdrag knyttet 
til utmark, verneområder og biologisk mangfold. De 
største oppdragsgiverne er Fylkesmannens miljøver-
navdeling, Statens naturoppsyn, samt flere kommuner. 
Virksomheten har økt oppdragsmengden og inntjenin-
gen det siste året.

Selskapet har avtale med Landåsskogene DA om forvalt-
ning av deres eiendom i Søndre Land. Oppdraget består 
av ordinær skogsdrift, administrasjon av jakt-, fiske-  
og hytteutleie, samt salg av pukk og grus. Videre har 
selskapet forvaltning av AS Kistefos Træsliberis skog- 
eiendommer. Totalt utgjør selskapets forvaltningsarea-
ler ca 185 000 dekar.

Selskapet har daglig leder ansatt i halv stilling og ved 
utgangen av året var det 7 ansatte i selskapet. I tillegg 
leies det inn kapasitet knyttet til drift og administra-
sjon fra samarbeidende selskaper, sesongarbeidere og 
underleverandører. Ingen av de ansatte er kvinner. Hver 
gang stilling utlyses, jobbes det aktivt for å få kvinne-
lige søkere. 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. 

Selskapet eies av AS Kistefos Træsliberi med 50,38 %  
og SB Skog med 49,62 %.  SB Skog eies av Viken Skog 
(66 %) og AT Skog (34 %). 

	 Nøkkeltall	Kistefos	Skogtjenester	AS	
	 (NOK	1000)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014
 Driftsinntekter 12 204 10 441 10 532 12 818 11 583

 Driftsresultat 734 547 538 1 833 1 566

 Netto finans 9 14 5 24 33

 Resultat etter skatt 571 425 406 1 356 1 166

 Eiendeler 8 022 7 086 8 001 7 881 6 788

 Egenkapital 2 609 2 539 2 513 2 507 2 500

 Antall ansatte 7 7 10 10 9

      Anne Sofie
 Daglig leder Torkel Vindegg Torkel Vindegg Egil Eide Frode Hjort H. Askvig

  Kenneth Kenneth Kenneth
 Styrets leder Langsethagen Langsethagen Langsethagen Frode Hjort Frode Hjort

 Eierandel 50.38% 50.38% 50.38% 50.38% 50.38%
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Kistefos Viltkjøtt 
Kistefos Viltkjøtt har hjorteviltmottak på Veståsen i Nor-
dre Land. Selskapet tar imot elg, hjort og rådyr for flåing, 
kontroll, videreforedling og salg. I 2018 ble det tatt imot 
over 200 dyr på mottaket. Mesteparten av dette er elg.

Hjorteviltet kommer fra hele Valdres, Toten, Hadeland og 
begge Landkommunene, og mange lokale jegere og jakt-
lag setter stor pris på tjenestetilbudet til Kistefos Viltkjøtt.

Virksomheten baserer seg i stor grad på innleid seson-
garbeidskraft. Ved starten av elgjakten arbeider 6-7 
personer på anlegget. Kistefos Viltkjøtt har et godt sam-
arbeid med Mattilsynet for kontroll og sikring av etter-
levelse av regelverket. Alt mottatt vilt blir kontrollert på 
stedet av Mattilsynets kontrollører. 

I 2018 fortsatte samarbeidet med Nordås Gårdskjøtt på 
Skreia for mottak, flåing og partering av vilt. Mestepar-
ten av elgen blir solgt til Nordås Gårdskjøtt.

Ca. 35 elg ble ferdigforedlet hos Kistefos Viltkjøtt. 
Produktspekteret er omfattende og inkluderer steker, 
fileter, biffer, grytekjøtt, spekepølser, elgkarbonader, 
elgbratwurst og andre produkter med hjortevilt som 
hovedingrediens. Kistefos Viltkjøtt har også honning og 
økologisk svin på produktlisten.

Viltmottaket på Veståsen har i 2018 fortsatt utviklingen 
av kvalitetsprodukter, og jobber med flere muligheter 
for salg og distribusjon.

Kistefos Viltkjøtt distribuerer produktene via nettsider, 
Facebook, lokale restauranter samt via egne invitasjo-
ner til venner og aksjonærer.

Kistefos Viltkjøtt har fokus på mest mulig økologisk 
produksjon og benytter økologiske og naturlige produk-
ter så langt det lar seg gjøre for å lage produkter med 
høyest mulig kvalitet.

Kistefos Viltkjøtts anlegg på Åsta er lagt ut for salg, 
men er foreløpig ikke solgt. Prosessen med å avvikle vil 
fortsette.

Kistefos Investment 
Kistefos Investment AS er et investeringsselskap hvis 
hovedaktivitet er direkteinvesteringer i aksjer, obligasjo-
ner og and finansielle instrument. 

Kistefos Investment AS hadde et resultat etter skatt i 
2018 på kr  -12,6 mill mot kr  -1,9 mill i 2017. Selskapets 
egenkapital utgjorde pr. 31.12.2018 kr -6,3 mill. Styret 
arbeider med å forbedre egenkapitalen ved å konver-
tere gjeld til aksjonær til egenkapital. 

	 Nøkkeltall	Kistefos	Viltkjøtt	AS	
	 (NOK	1000)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014
 Driftsinntekter 720 428 556 718 688

 Driftsresultat -1 280 -391 -984 -363 -331

 Netto finans -48 -29 -30 -45 -53

 Resultat etter skatt -1 328 -420 -1 014 -408 -384

 Eiendeler 1 533 1 974 1 134 2 150 1 613

 Egenkapital -866 -37 33 47 -268

 Antall ansatte 0 0 0 0 0

 Daglig leder Erlend Bondø Egil Eide Egil Eide Egil Eide Egil Eide

 Styrets leder Erlend Bondø Egil Eide Egil Eide Egil Eide Egil Eide

 Eierandel 100% 100% 100% 100% 100%
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«Face	Off»	av	Lydia	Benglis.	Fra	venstre:	Kultur-	og	likestillingsminister	Trine	Skei	Grande,	William	Flatmo	(Direktør,	Christen	Sveaas	kunst	
samlinger),	Lydia	Benglis	og	Christen	Sveaas.
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Kistefos-Museet 
Kistefos-Museet ble etablert i 1996 av Christen Sveaas 
og Jevnaker kommune. Investeringsselskapet Kistefos 
AS er hovedsponsor, men Museet mottar også vesent-
lige bidrag fra andre viktige støttespillere. I 2019 har 
Riksantikvaren varslet oppstart av fredning av Kiste-
fos-anlegget. En fredning vil, i tillegg til å sikre Kiste-
fos’ kulturminneverdier, styrke verdien av innsatsen 
og investeringene som er gjort av eier, forvaltere og 
Riksantikvaren. Fredningsbestemmelsene vil gi retnings-
linjer for forvaltning og vedlikehold av anlegget, men 
vil ikke være til hinder for videre eller fremtidig drift av 
Kistefos.

Sesongen 2018 ble offisielt åpnet av Kulturminister 
Trine Skei Grande 27. mai. Som vanlig var dagen godt 
besøkt med over 3.000 besøkende. På åpningsdagen 
ble det avduket en ny skulptur av Lynda Benglis med 
navnet «Face Off». Skulpturen følger direkte av Benglis’ 
besøk på Kistefos, inspirert av stedets landskap og 
atmosfære, skandinavisk mytologi og folklore. Sett 
fra ulike vinkler rommer verket hele kunstnerskapets 
dynamikk og spennvidde. Benglis gjorde seg bemerket 
allerede på slutten av 60-tallet i New York, med en serie 
banebrytende verk i flytende lateks og PVC skum. 

Utstillingen i Kunsthallen i 2018 ble den aller første 
soloutstillingen i Skandinavia av den polske maleren, 
tegneren og filmskaperen Wilhelm Sasnal. Sasnal er 
en av de internasjonalt mest anerkjente malerne i sin 
generasjon. Utstillingen fikk tittelen ENGINE og ble 
kuratert av Rhea Dall. Utstillingen viste et rikt utvalg av 
malerier, tegninger og filmer fra Sasnals tidlige kunst-
nerskap frem til i dag. Sasnals bildespråk er grafisk og 
direkte, «popkunst inspirert», og til tider provoserende. 
Sasnal distanserer seg bevisst fra inntrykket av at det 
å være kunstner ubønnhørlig må være knyttet til en 
bohemsk livsstil. 

22. august inviterte museets hovedsponsor Kistefos AS 
til et meget vellykket krepselag for venner og forret-
ningsforbindelser av Kistefos AS, AS Kistefos Træsliberi 
og Kistefos-Museet. Det ble i forbindelse med krepse-
laget arrangert en kunstnergaveauksjon der en rekke 
kunstnere og gallerier i verdensklasse donerte mer 
enn 30 kunstverk. Verdenskjente kunstnere som Anish 
Kapoor, Martin Kippenberger, Tony Cragg, Marina 
Abramovich, George Condo, Lari Pittman, Elmgreen & 
Dragset, Jeppe Hein, Ilya Kabakov og Wilhelm Sasnal var 
blant dem som donerte verk til auksjonen. Inntektene 
fra auksjonen skal være med på å delfinansiere Kistefos- 
Museets nye museumsbygg «The Twist» som er tegnet 
av det anerkjente arkitektfirmaet BIG - Bjarke Ingels 
Group i Danmark.

«The Twist» åpner offisielt 18. september 2019. Tidlig 
på dagen er det åpent for alle, og om kvelden er det 
lukket åpningsarrangement for inviterte gjester. 

«The Twist» har allerede gjort seg bemerket internasjo-
nalt, og Bloomberg har ført det opp på listen over et av 
verdens mest spennende nybygg i 2019. 

Kistefos Museet har også en stadig voksende skulptur-
park bestående av internasjonal samtidskunst, med 
blant annet verk av Tony Cragg, Marc Quinn, Jeppe 
Hein, Anish Kapoor og Philip King. Skulpturene er sted-
spesifikke for å harmonere eller bryte med naturen og 
omgivelsene på Kistefos. 
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The	Twist	åpner	18.	september	2019.	Bygget	vil	bli	på	1.000	m2	og	er	tegnet	av	det	anerkjente	danske	arkitektbyrået	BIG.	Det	blir	et	prakt-
bygg	plassert	over	Randselven	i	en	tvistet	form.	
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English Summary
At the end of 2018, The Kistefos Træsliberi Group had 
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
AS Kistefos Træsliberi owns approximately 176.000 
acres of forest land. This land is located in six municipal-
ities within the Randsfjord region, with the majority in 
the municipality of Nordre Land. The traditional forestry 
still has great significance to the company. It is a clear 
long-term ambition that the forest shall be run based 
on long term environmentally friendly and value crea-
tive principles. The profit from property management is 
kept stable with regards to the cottage rentals. Hunting, 
fishing and other outdoor activities are also important 
activities for the company, with hunting as the most 
important source of income.

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 pro-
tected forest areas. In total, the company manages 185 
000 acres of forest land. The company has 7 employees, 
and in 2018 the revenues were NOK 12,2 mill. Profit 
after tax was NOK 0,6 mill. 

FURNITURE PRODUCTION
Kistefos Møbler AS at Dokka is a 70 % owned subsidiary. 
The company has become the market leader in furni-
ture production for mountain cottages. Kistefos Møbler 
also manufacturers products for private homes. Product 
development, recognized quality and great employees 
with vast experience have contributed to the success 
of the company in recent years. In 2018, the company 
had record profits. Revenues were NOK 43,1 mill and 
profits after tax were NOK 7,7 mill. The company has 27 
employees.

GAME MEAT AND OTHER GOURMET GOODS
Kistefos Viltkjøtt AS is a fully owned subsidiary. The 
company acquires i.a. moose, reindeer and red deer 
for further production of excellent game based prod-
ucts, as well as pure game meat like fillets, stakes, 
minced meat etc. The company has production facilities 
at Veståsen in Nordre Land. In 2018, more than 200 
moose were received at the facilities at Veståsen. 

FINANCIAL INVESTMENTS
Kistefos Investment AS administers the financial invest-
ments 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 12,6 
mill. in 2018. There are no employees in the company.

KISTEFOS MUSEUM
The former wood-processing factory at Kistefos, located 
close to Jevnaker, has in recent years undergone exten-

	 Key	figures	for	the	group	(NOK	1000)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014
 Operating revenues 60 038 60 217 57 848 57 422 43 010

 Operating profit -2 036 985 2 921 7 303 -5 251

 Net financial items -19 495 -8 592 -12 331 -8 031 -74 999

 Profit after tax -23 410 -8 871 -10 351 -1 508 -81 139

 Total assets  284 262 300 182 327 484 339 662 279 488

 Shareholders’ equity 21 778 46 936 57 085 68 175 10 554

 Employees 38 38 38 38 38 

 CEO Erlend Bondø Egil Eide Egil Eide Egil Eide Egil Eide

 Chairman of the Board Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas Christen Sveaas
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sive renovations financed by AS 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 17.294 paying visitors in 2018, and over 
3 000 visitors at the opening ceremony.

ORGANISATION
At the end of 2018, the Kistefos Træsliberi Group had 
38 employees. The Group is owned by several share-
holders with Christen Sveaas controlling 87,2 % of the 
shares, as the majority shareholder.
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AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
Kistefosvegen 633, 2870 Dokka
www.kistefos-tre.no

Flotte	skiløyper	ved	Tverrvann.
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