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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: Ekte kantarell: Kjent og elsket av alle. Gul med ribber ned langs
stilken. Hatten puteaktig hvelvet. Kan dukke opp allerede i juni og vokser ut
september. Best tilberedt alene, sprøstekt i smør. Foto: Anette Olsen.

Konsul Anders Sveaas

Vakre røde kremler må man alltid smake på før de havner i kurven. Foto: Anette Olsen.

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

2016

• AS Kistefos Træsliberi konsernet har i 2016 svakere
finansresultater og resultatutvikling i morselskapet.
• Kistefos Skogtjenester AS har et dårligere driftsresultat
i 2016 mot 2015.
• Kistefos Møbler AS har ved utgangen av 2016 et
betydelig forbedret driftsresultat etter finans.
• Kistefos Viltkjøtt AS’ godkjenning som viltmottak ble av
Mattilsynet urettmessig trukket tilbake i august 2016.
Viltmottaket ble i januar 2017 igjen godkjent etter en
lengre prosess. Senere samme høst nedla også Mattilsynet
omsetningsforbud. Også dette urettmessig. Klage er
sendt Matilsynets hovedkontor. All omsetning av viltprodukter er i 2016 omsatt av Kistefos aksjonærjaktlag.
• Nordre Land kommune nektet i 2006 å gi konsesjon på
Blomteigene. Etter en lang prosess er nå konsesjonssøknaden til behandling i departementet etter avslag
også i direktoratet.
• Eiendommen Nøstebøberget i Nordre Land kommune
på totalt 3250 dekar ble i 2016 vernet, og Kistefos ble
tilkjent erstatning på kr 5,98 mill.
• Nordre Land kommune innførte i 2014 eiendomsskatt.
Kistefos har påklaget pålagt eiendomsskatt. Bjørtjernhytten er det siste objektet som er behandlet av
sakkyndig klagenemd, og som for flere av de øvrige
eiendommene har Kistefos fått medhold og tilbakebetalt for mye eiendomsskatt og sakskostnader.  
• Flatlandstjern hytteområde i Etnedal kommune
omreguleres for å klargjøre eiendommen for salg av
tomter. Ca. 20 hyttetomter som er bortfestet vil søkes
solgt til festerne. I tillegg er det opparbeidet 36 nye
hyttetomter som vil bli lagt ut for salg i det frie marked.

Nøkkeltall konsernet (hele 1000)
Driftsinntekter

• Grevsjølia hyttefelt i Søndre Land kommune er et flott
område for utvikling av nye hyttetomter. Det er derfor
søkt Søndre Land kommune om omregulering for å
fortette område med 17 tomter.
• AS Kistefos Træsliberi har registrert at en storfebesetning tilhørende lokal bonde de senere år har
beitet på selskapets eiendommer i Nordre Land
kommune. Beiting av en stor flokk med store tunge dyr,
er til stor ulempe og skade for skogen, utmarksnæring
og allmennhetens bruk av Kistefos eiendommer. Kistefos
har derfor funnet det nødvendig å reise sak for å få
fastslått at bonden ikke har beiterett på de aktuelle
teigene av Kistefos eiendommer. Gjøvik Tingrett har
avsagt dom og fastslått at bonden ikke har beiterett, og
Kistefos er tilkjent erstatning og dekning av sakskostnader.
Dommen er anket hva gjelder saksomkostninger og
erstatningsbeløp. Kistefos vil påstå anken avvist.
• VOKKS Kraft AS har kraftanlegg med reguleringsdammer mv som ligger innenfor grensene for skogeiendommer som tilhører AS Kistefos Træsliberi.
I Nordre Land kommune. VOKKS benytter i henhold
til avtale med Kistefos fra 1977 veinettet på eiendommen i forbindelse med tilsyn, drift og vedlikehold av
anleggene. Kistefos har sagt opp avtalen for så vidt
gjelder betaling for bruken av veiene og fremmet krav
om økt vederlag. Fakturaene som Kistefos har utstedt
for perioden etter at oppsigelsen trådte i kraft, er ikke
betalt av VOKKS. På denne bakgrunn er det reist søksmål for tingretten for å få dom for betaling av fakturaene med tillegg av forsinkelsesrenter. Saken er berammet for Gjøvik tingrett 29. - 30. august 2017. Vokks har
begjært veiretten tatt opp av jordskifteretten. Dette
bestrides av selskapet.

2016

2015

2014

2013

57 848

57 422

43 010

37 678

Driftresultat

2 921

7 303

(5 251)

(8 043)

Driftresultat mor

1 003

4 439

(6 908)

(6 525)

Netto finans

(12 331)

(8 031)

(74 999)

15 805

Resultat etter skatt

(10 351)

(1 508)

(81 139)

7 427

Bokført egenkapital

57 085

68 175

10 554

152 269

327 484

339 662

279 488

387 676

Antall ansatte*

38

38

38

39

Adm. direktør

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Totalkapital

*Ansatte pr. 31.12 i konsernet
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Årsberetning

2016

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Selskapets virksomhet består i hovedsak av ca. 165.000
dekar egne skog- og utmarkseiendommer. Driftsinntektene
består i all hovedsak av inntekter fra salg av tømmer, salg
av viltprodukter, utleievirksomhet, jakt og fiskerettigheter
mm. I konsernet ligger også Kistefos Skogtjenester AS,
som forvalter Kistefos Skoger og selger tjenester innenfor
skogsforvaltning, linjerydding og naturforvaltning. Kistefos
Møbler AS har en god resultatutvikling på salg av innredning
til hytte og fritidssegmentet. Kistefos Viltkjøtt AS har viltmottak på Veståsen i Nordre Land kommune og produserer
flotte viltprodukter. Kistefos Investment AS forvalter en
portefølje av børsnoterte papirer. Virksomheten ledes og
drives fra selskapets kontor på Jevnaker.
KONSERNET
Årets resultat viser en negativ resultatutvikling mot 2015.
Det arbeides kontinuerlig med fokus på bedret lønnsomhet
i morselskapet og datterselskapene. Dette har gitt resultater,
spesielt for Kistefos Møbler AS.
Det arbeides videre med gjennomføring av langtidsplanen
for Kistefos Skoger som vil medføre en betydelig 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
dårlig driftsresultat med kr 406 579 mot kr 1 356 351
i 2015. 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 2 447 990
mot kr 779 527 i 2015. Resultatet er nå på et tilfredsstillende nivå, men kan fortsatt forbedres og det
forventes ytterligere resultatforbedring i 2017.
c) Kistefos Viltkjøtt AS (100%) har et negativt driftsresultat
kr - 1 014 927 mot kr - 408 512 i 2015. Mottaket på
Veståsen ble i 2016 stengt etter tilsyn av Mattilsynet.
Likeså ble det nedlagt omsetningsforbud for alle

produkter fra anlegget. Dette er etter Kistefos’ vurdering
helt urettmessig. Saken har belastet resultatet med
betydelig beløp, og er fulgt opp med Mattilsynet.
Anlegget på Åsta belaster driftsresultatet med kr 310.000.
d) Kistefos Investment AS (100%) har i 2016 et svakt resultat
på sine verdipapirer, men en betydelig forbedring mot
2015. Årets resultat ble et underskudd på NOK -1,6 mill
mot et underskudd på NOK -5,6 mill i 2015.
SKOGSDRIFT
I 2016 ble det avvirket i alt 12900 m3 som er i tråd med
vedtatt plan for eiendommen. Eiendommene Nybrennlia
og Skogstadlia ble tvangssolgt til høystbydende Christen
Sveaas som er nektet konsesjon av Nordre Land kommune
30. april 2016. Kommunens beslutning ble påklaget innen
tidsfristen. I brev av 23.5.2016 stadfester Fylkesmannen
i Oppland kommunens vedtak av 30. april 2015. Saken er
nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet.
Planlagt og gjennomført skogbruksaktivitet i 2016 bygger
på langtidsplan vedtatt av styret i 2014. Økt avvirkning i
2017 og 2018 er et resultat av en nøye gjennomgang av
avvirkningshistorikk og fremtidig prognose for en økt, men
forsvarlig avvirkning.
EIENDOMSUTVIKLING
Selskapets eiendom ved Flatlandstjern i Nordre Land
kommune og Grevsjølia i Søndre Land kommune reguleres
til hyttetomter med planlagt salg 2017 og 2018.
MORSELSKAPET
Selskapets totale omsetning ble kr 13 700 000 mot
kr 17 200 000  i 2015. Tømmeravvirkningen i 2016 ble
ca. 12 900 m3 mot 12 300 m3 i 2015. Alt tømmeret i 2016
er omsatt gjennom SB Skog AS. Gjennomsnittsprisen for
tømmer ble kr 320 pr m3 mot kr 310 pr m3 i 2015. Andre
driftsinntekter er i 2016 på kr 7 400 000 mot kr 11 500 000
i 2015. Nedgangen i inntekter skyldes i hovedsak lavere
erstatningsutbetaling for frivillig vern av skog som i 2015
ble bokført med kr 7 900 000 relatert til Langvassbrenna,
mens vi i 2016 mottok kr 5 900 000 for Nørdstebøberget.
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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 20 -25000 m3
fremover.
Det er utarbeidet planer for veivedlikehold, skilting og
forvaltning av veier og stier i morselskapets skoger.
Oppland fylkeskommune har gitt kr 400 000 i tilskudd til
dette arbeidet som utføres i samarbeide med Land Rotary,
og som etter planen blir ferdig i 2017.
Mattilsynet har etter tilsyn på Kistefos Viltkjøtts viltmottak
på Veståsen trukket tilbake godkjenning for mottak av
skrotter av elg, og det ble nedlagt omsetningsforbud for
spekepølser og alle andre kjøttprodukter produsert i
virksomheten.
Bakgrunnen for denne urettmessige tilbaketrekking var at
det «er produsert spekepølser av ikke sporbare råvarer i
virksomheten». Dette er en aktivitet som for Kistefos er
helt ukjent. Det ble derfor umiddelbart iverksatt tiltak. Til
tross for dette valgte Mattilsynet etter en «bekymringsmelding» som aldri ble bekreftet, å nedlegge omsetningsforbud.
Kistefos har derfor anmodet hovedkontoret om å oppheve
Regionskontorets vedtak.
ØKONOMI OG REGNSKAP 2016
AS Kistefos Træsliberi eide ved årsskiftet en portefølje av
høyrenteobligasjoner med en kostpris på 55.9 mill kr
(56,4 mill kr i 2015). Det er gjennomført noe kjøp og salg
gjennom året.
Som det fremgår av resultatregnskapet for 2016, oppnådde
morselskapet et ordinært resultat på kr -10 980 132 og
konsernet et tilsvarende på kr -9 410 692. Styret foreslår
at det ikke betales ordinært utbytte for 2016. Konsernets
bokførte egenkapital utgjør kr 57,085 mill i 2016 (68,175
mill).
Morselskapets bokførte egenkapital utgjør kr 53.7 mill kr
(64,7 mill).
ARBEIDSMILJØ
Det har ikke vært arbeidsuhell eller ulykker i bedriften i
løpet av året, og arbeidsmiljøet er godt.
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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 hadde ved årsskiftet 38
(38) ansatte. Morselskapet har ved utgangen av 2016
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 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
Selv om det fortsatt vil være fokus på kostnadseffektivitet i
morselskapet, vil selskapet rette fokus mot alle potensielle
inntektskilder. Morselskapets obligasjonsportefølje forventes
igjen i 2017 å gi en god avkastning.
Kistefos Møbler AS hadde et godt år i 2016, men målet
er fortsatt øket salg på de mest lønnsomme produktene,
akseptabel avkastning på egenkapitalen og derigjennom
økt verdi og utbytte for aksjonærene.
Det vil i 2017 igjen bli mottak på Veståsen, og vi forutsetter
at omsetningsforbudet trekkes tilbake av Mattilsynet etter
vår klage til Hovedkontoret. Det arbeides energisk for å
tilrettelegge for salg av Åsta, og eiendommen ligger p.t.
ute for salg.
De omsetnings- og resultatmål som er satt for Kistefos
Skogtjenester AS i 2016 ble ikke innfridd. 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.

Adm. direktør i AS Kistefos Træsliberi fungerer som daglig
leder. SB Skog ble i 2015 kjøpt opp av Viken Skog. Viken Skog
bekrefter at de ønsker å satse videre på SB Skog og videreutvikle samarbeidsavtalen med Kistefos skogtjenester.

Styrets fokus vil fortsatt være å arbeide for økt skogareal
og lønnsomhetsoppnåelse både for AS Kistefos Træsliberi,
Kistefos Møbler AS, Kistefos Skogtjenester AS og Kistefos
Viltkjøtt AS.

Det heleide datterselskapet Kistefos Investment AS vil
fortsette sin investeringsvirksomhet i børsnoterte papirer,
og styret er nøkternt optimistiske i forhold til den videre
utvikling i investeringsporteføljen.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING AV OVERSKUDD
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet
som er på kr - 10.980.132.
Avsatt til ordinært utbytte
Overføringer annen egenkapital
Totalt

      0
- 10.980.132
- 10.980.132

Fra venstre: Rolf Hatlinghus, Per W. Johnsen, Egil Eide, ,Christen Sveaas, Jan Einar Greve, Erik Wahlstrøm.

Oslo, 27. mars 2017

Christen Sveaas
Styrets formann

Jan Einar Greve
Styrets viseformann

Rolf Hatlinghus

Per W. Johnsen

Erik Wahlstrøm

Egil Eide
Adm. direktør
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Om sopp og skog

  AV TINIC TALÉN

«Naar verden går meg imod, og det undlader den sjælden
at gøre når dertil gives nogen leilighed, har jeg stedse funnet
meg vel ved at anvende friluftsvandringer som dæmper
for min smule bekymring og uro» skrev Peter Christen
Asbjørnsen. Eventyrsamleren og naturviteren Asbjørnsen
var dessuten svært opptatt av sopp. I hans bok «Fornuftig
Madstel» fra 1865 er det et langt avsnitt om velsmakende
sopper, og det var så visst ikke folkekost den gang.
Sopp er rare greier. Det vi kaller sopp er egentlig bare de
små fruktene fra et enormt, usynlig nettverk av tynne
tråder under jorden, i råtnende stubber og trær og i annet
organisk materiale. Det er dette trådverket, som kalles
mycel, som er den egentlige soppen. Det kan spre seg
utover svære områder – steinsopp kan ha et nettverk av
tråder som dekker en halv fotballbane. Mycelet kan også
bli riktig gammelt: steinsopptrådene kan bli opptil hundre
år, og kantarellene kan leve nesten femti år under jorden.
Noen sopparter vokser i såkalte «hekseringer» som blir
større og større for hvert år. I gamle dager var det like
greit å forklare noe så underlig som sopp med at dette var
en sak som de underjordiske stelte med. Alver og hekser
hadde antagelig danset der om natten. Og jammen danser
de ennå: I England finnes det en «fairy ring» av tostjerners
heggtraktsopp som beviselig er mere enn syv hundre år
gammel.
Gode råd på veien
Så vi følger altså den kloke eventyrsamlerens gode friluftsråd: Vi begir oss inn i trollskogene til Kistefos en vakker
høstdag utstyrt med stor kurv og liten kniv. De klokeste
av oss tar også med en liten børste for å slippe rusk og
jord i kurven. Det gjør rensingen ved kjøkkenbordet så
mye enklere. Det er også lurt å ha med en papirpose til
små og edle sopper. Ordensmennesker tar gjerne med
seg flere poser, sorterer og holder orden, mens de fleste
av oss er godt fornøyd med blandet skogsopp. Plastposer
til soppturen er bare en nødløsning – da ender fangsten
lett opp som en sleip halvskitten soppgrøt. Grovrensingen
kan like gjerne foregå på en stubbe ute i skogen. Soppbok er kjekt å ha med på tur. Pass på at det er en hendig
og god bok som omtaler de norske soppene, gjerne med
gode foto av forvekslingsmuligheter. Men likevel - man må
ALDRI plukke sopp man ikke er helt trygg på og legge den
sammen med den gode matsoppen i kurven.
Kistefos’ skoger er den perfekte soppskog: Piggsopp, riske
og fåresopp finner vi blant gamle graner i den dype barskogen, skrubb og rimsopp trives aller best i løvskog, ved
tørre svaberg kan vi finne gylne kantarellflak og kremler
finner vi overalt. Ekte kantarell er en sopp alle kjenner:
Gullgull og rynket, med ribber som går helt ned på stilken.
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Den smaker vidunderlig av pepper og skog. Har man sine
egne kantarellsteder er de dypt personlige og superhemmelige. Kantarellens falske fetter, falsk kantarell, er
uspiselig, jevnere i formen og har ingen duft. Den er ikke
giftig, men i pannen blir den seig og flytende som lim.
Senere på høsten dukker traktkantarellen og den gule
trompetsoppen opp, gjerne i store mengder, dypt
gjemt i mose og lyng. Og her skal vi være riktig nøye:
Sammen med traktkantarell vokser det nemlig ofte spiss
giftslørsopp som faktisk er en av de aller farligste soppene
vi har i Norge. Men giftslørsopp har ikke traktformet hull
i hatten, snarere en liten spiss pukkel. Så alle råd om å
ta med saks og klippe i vei der det er mengder av traktkantarell, er bare risikabelt sludder. Man ser nøye på hver
enkelt sopp man har tenkt å ta hjem til soppgryten, så
enkelt er det. Men traktkantarell er tross disse advarsler
en god matsopp både tørket og stekt, og man kan finne
dem lenge etter at frosten har kommet, de stikker de små
grå hodene sine opp av sneen.

Ekte kantarell: Hemmelig liten gullskatt langt nede i mosen.
Foto: Anette Olsen.

Både rosa og hvit piggsopp er virkelig trestjerners delikatesser som fortjener å stekes for seg selv. Den er lett å bli
kjent med: De skjøre piggene på undersiden av hatten er
tettstilte og sylspisse. Brune varianter er uspiselige.
Herren selv
Kongen av Alle Sopper er Steinsoppen selv. På svensk og
dansk heter den Carl-Johan etter den svenske kongen som
kom fra Frankrike med sine soppkunnskaper og gourmetgane. I Italia er navnet Porcini, et ord som uttales med en
god del ærefrykt i det landet. Fersk Porcini er vidunderlig.

I Italia har de en rekke regler for soppsanking, og de
reglene skal så menn følges til punkt og prikke: Først skal
den håpefulle soppsanker på obligatorisk kurs for å lære
om sopp. Deretter må han søke om plukketillatelse. Men
italienere kan ikke gå flere enn fire i følge på soppturen,
og ingen har lov til å plukke mer enn halvannen kilo sopp.
Og tillatelsen gjelder bare for enkelte dager og til bestemte tider. I Italia skal de heller ikke ha utlendinger – stranieri
– rekende omkring i skogene, man må ha bostedsbevis for
å sanke sopp.

de små rimsoppene er lett å lære og lett å huske ... Bare
ikke glem at soppen alltid skal ha sølvgrått rimlag midt på
hatten og tydelig ring på stilken. Og er du i tvil, kommer
Asbjørnsen med gode råd: «Sådanne sop som man nærer
tvivl om, kan man i mindre mengder prøve på hunde og
katte».

Steinsopp ble kalt Herresopp før i tiden – selve ordet oser
av gammel adel - det er jo et perfekt navn på sopp til et
herremåltid. Steinsopp tilhører familien rørsopper, slik
som skrubb, smørsopp og sandsopp. De har alle rørlag
på undersiden, det kan minne om svamp. Steinsoppen
kan forveksles med Gallerørsopp, det er en sopp som
ødelegger soppgryten fullstendig med skarp gallesmak
selv om den ikke er giftig. Rødskrubb er den vanligste
skrubbtypen i Kistefos skoger. Denne trestjerneren er
vakkert kastanjefarget og blåner raskt i snittet etter
kniven. Skrubb finnes i alle nyanser, Rødskrubb,
Brunskrubb, Sortskrubb, Ospeskrubb og den slanke, bleke
Myrskrubben som finnes på multemyrene innover.
Kremler og andre skivesopper
«Plukker i skoven du ukjente svampe, lad først lillebror
smage derav» er et vers fra «Barske Børnerim» som
passer ekstra godt på kremlene som dukker opp hvor
som helst i skogen. Kremler kan smake utrolig beskt og
pepperaktig, og det er temmelig vanskelig å vite hvilke
som er vonde, så man må smake på hver enkelt før de
kommer ned i kurven. Men det er naturligvis aller
viktigst å sette seg grundig inn i hva som kjennetegner en
kremle: Disse skivesoppene finnes i alle farver, men med
lys underside, uten ring på stilken, de er alltid sprø, aldri
trevlete. Glem soppbøker som snakker om «osteaktig
konsistens». Kremler skal smuldre og brekke mellom
fingrene. De aller beste kremlene er trestjerners Mandelkremle og Nøttekremle. De er brune med fløtefarvede
skiver og har begge en delikat nøttesmak. Ellers er den
gylne Gullkremlen og den knallrøde Sildekremlen
strålende matsopper som finnes i overflod i Kistefos’
skoger de fleste år.
Av riskene er det bare en som er interessant og god,
det er matrisken. Denne skivesoppen er dessverre ofte
markspist. Tidligere ble den kalt blodriske fordi den har
rød melkesaft i rikelige mengder, den blør når du brekker
i den. Enkelte år står den ganske tett der det er mørk og
fuktig skogbunn.
Kistefos’ skoger er ofte full av den lekre lysebrune trestjerneren Rimsopp. Den er litt vanskelig å bli ordentlig
kjent med. Den kjennetegnes ved rynket hatt med rimlag,
takkede tette skiver og stilk med ring. Soppbøker advarer
mot forvekslingsarter. Men den helt spesielle formen på

Glade bestevenner på sopptur. Foto: Anette Olsen.

Soppsankerens beste venn
Hunder kan forresten også være nyttige for soppsankeren
på andre måter: Sjekk nettstedet «kantarellsøk med
hund», der du vil finne kurs og bøker om hundenes
eventyrlige evner til å snuse seg frem til de flotteste
kantarellsteder. Og det er tydeligvis ikke særlig vanskelig
å trene din turkamerat til å bli like ivrig som du selv. Man
kan jo begynne forsiktig med kantarell bak sofaputene og
masse ros og godbiter.
Soppturer er en fest i Kistefos’ skoger, vi soppsankere
håper hemmelig på en litt ruskete og regnfull juli. I august
driver turgleden, spenningen og tanken på de gode
vintermiddagene oss stadig dypere inn i de store skogene.
På stiene innover tar vi med oss enda en Asbjørnsenformaning: «Gamle folk, gjætere og børn, som ellers ikke
gør synderlig nytte, kunne gjøre gavn ved at sanke sop og
baade vinne mad og indtækt».
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RESULTATREGNSKAP
Note

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

2016

MORSELSKAP

2015

2016

KONSERN

2015

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt

Driftsinntekter skog
Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

2

2
2

0

6 284 217

0

44 101 131

40 140 483

5 720 667

6 284 217

5 720 667

13 707 572

7 423 354

17 196 922

11 476 255

57 848 014

7 462 666

57 422 614

11 561 464

69 909

312 074

21 471 330

18 709 494

1 247 692

2 814 495

2 362 551

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad

Lønnskostnader
Avskrivninger

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

3

2 664 982

2 140 630

5

12 703 699

8 283 475

12 757 532

9 057 137

54 926 852

13 511 451

50 119 234

1 003 873

4 439 390

2 921 162

7 303 380

1 461 504

1 205 075
6 529 288

6 332 696

14

DRIFTSRESULTAT

1 685 333

17 129 576

15 286 698

13 760 491

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Mottatt utbytte fra datterselskap

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

2 027 884

Annen renteinntekt

Annen finansinntekt

5 159 442

-2 585 324

-6 337 095

3 335 824

Verdiendring aksjer og andre fin. instrumenter
Annen rentekostnad

2 097 515

4 433 618

-9 818 847

24 628 476

46 647 960

Annen finanskostnad

-10 513 292

-11 984 006

-517

-9 504 857

Netto finansinntekter / (-kostnader)

-11 590 062

-7 694 427

-12 331 854

-50 498 037
-8 030 673

Ordinært resultat

-10 980 132

-3 255 037

-9 410 692

-727 293

17

0

0

-941 303

-780 457

19

0

0

0

0

0

0

0

-10 980 132

-3 255 037

-10 351 995

-1 507 750

-936 158

2 414 684

Skattekostnad på ordinært resultat

-9 067 450

0

-33 984 761

EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære kostnader

Resultat av ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT
Minoritetens andel av årsresultat

11 280 153

Majoritetens andel av årsresultat
OVERFØRINGER
Foreslått utbytte

Overført til annen egenkapital
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10 980 132

3 255 037

10 980 132

3 255 037

0

-906 934

BALANSE

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

MORSELSKAP
EIENDELER

Note

2016

KONSERN
2015

2016

2015

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling

14

0

0

1

1

Fast eiendom, tomter og bygninger

14

129 734 825

130 258 118

136 439 708

137 285 645

Driftsløsøre og inventar

14

4 328 202

4 571 382

4 433 530

4 713 336

7

14 495 432

16 080 756

12

1 002

1002

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg

14

590 203

674 108

3 372 328

3 668 317

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper

Investering i tilknyttet selskap
Investering i aksjer og andeler

8

Sum anleggsmidler

215 001

0

0

215 001

215 001

215 001

149 364 665

151 800 367

144 461 570

145 883 302

0

0

6 276 660

6 007 374

0

0

1 002

1002

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Varer

11

Fordring til selskap i samme konsern

10

70 868 984

67 904 596
1 436 483

53 555 042

51 756 349

Aksjer og andre finansielle instrumenter

12
12

0

55 937 500

0

56 473 812

8 088 928

55 937 500

7 250 496

56 473 812

Bankinnskudd, kontanter o.l.

15

24 759 174

32 003 784

52 676 410

67 677 595

Sum omløpsmidler

156 470 403

159 554 893

183 023 226

193 779 125

SUM EIENDELER

305 835 068

311 355 260

327 484 795

339 662 426

Kundefordringer

Andre fordringer

9

10

3 672 404

1 232 341

1 736 218

6 488 686

4 613 500

Investeringer
Obligasjoner
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BALANSE

Pr. 31. desember (beløp i hele kr.)

MORSELSKAP
GJELD OG EGENKAPITAL

Note

2016

KONSERN
2015

2016

2015

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

Overkurs

20

34 150 000

34 150 000

73 734 000

73 734 000

-54 122 952

(43 142 819)

-54 110 295

(42 822 143)

20

53 761 048

64 741 181

57 085 172

68 175 662

17

0

0

330 695

125 462

16

248 995 835

244 640 889

255 775 496

252 257 518

0

0

0

8 514 127

736 072

484 520

Annen egenkapital
Sum egenkapital

34 150 000

73 734 000

Opptjent egenkapital
Minoritetens andel av egenkapital

34 150 000

3 311 467

73 734 000
3 113 805

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

87 713

87 713

87 713

87 713

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld

634 351

1 380 393

2 730 569

365 277

182 888

2 535 669

1 948 591

1 990 844

322 197

7 464 912

3 893 818

Sum gjeld

252 074 020

246 614 079

270 399 623

271 486 764

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

305 835 068

311 355 260

327 484 795

339 662 426

Betalbar skatt

Skyldig offentlige avgifter
Utbytte

Annen kortsiktig gjeld

18

17
13

0

0

Oslo, 27. mars 2017
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0

0

738 496

3 280 089
894 925

Brunskrubb. Vanlig rørsopp, brun til gråbrun hatt. Rett og skrubbet stilk. Best som ung, ellers lett bløt eller markspist. Skifter ikke farve ved overskjæring.
Ingen stor matsopp.
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Morselskapets virksomhet

SKOG OG UTMARK

SKOG
Planlagt og gjennomført skogbruksaktivitet i 2016 bygger
på langtidsplan vedtatt av styret i 2014. 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.
Med grunnlag i dette er styret innstilt på å øke avvirkningsnivået til 25.000 m3 de to kommende årene inntil ny
skogbruksplan foreligger for Nordre Land i 2018.
Hogst
Årets skogsdrifter, både sluttavvirkninger, gjennomhogster
og tynninger, har gått som planlagt . På Veståsen ble det
gjennomført vinterdrift ved Svartvatnet, i form av flate- og
gjennomhogster, i underkant av 1000 m3 virke. Drift ved
Riddervegen i for av flate- og gjennomhogster ble avsluttet
på forsommeren, og det ble gjennomført drift ved Kasenborg
og Postvegen på Nordsinni og ved Leirskogen. Størst virkesuttak har skjedd på teigen Brattengmarka i Gjøvik med i
overkant av 6000 m3.
Tynning er gjennomført som forutsatt i Leppdalenområdet.
Det er til sammen innmålt 12.982 kubikkmeter tømmer i
2016 og 97 prosent av dette var gran.
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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 KT er solgt til
lokale sagbruk. Gjennomsnittlig sagtømmerpris i 2016 ble
443 kr/m3 mot 429 kr/m3 året før. Gjennomsnittsprisen
for ASKTs tømmer ble 320 kr pr m3 i 2016, mot 310 kr i
2015.
Figuren under viser prisutvikling for tømmer i Nordre Land
kommune

Kilde: Statens landbruksdirektorat, Statistikk for tømmeromsetning Nordre land

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 72.600 planter på ca. 400 dekar.
Av dette var ca. 50 dekar suppleringsplanting på glisne
foryngelsesflater. På furumark oppnås normalt god foryngelse fra gjensatte frøtrær.

Ungskogpleie
For å sikre god kvalitet og ønsket treslagssammensetning
på den nye skogen utføres det mekanisk avstandsregulering
i ungskogfeltene. Det ble utført avstandsregulering på 311
dekar i løpet av året.

UTMARK
Elgjakt
På Veståsen (74 000 dekar) er elgstammen fortsatt stabil.
Under årets jakt ble det tildelt 25 dyr og 24 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.
I Leppdalen/Vesttorpa  (69 000 dekar) har elgstammen
vært høyere enn på Veståsen. Her ble det for jakten 2016
tildelt 29 dyr, 28 dyr ble felt. Bestandsplanen (2012-2016)
legger opp til en fortsatt stabil elgstamme.
Den totale elgkvoten for Kistefos’ eiendommer er 54 dyr.

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 ivaretakelse 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
Nørdstebøbrenna naturreservat i Nordre Land ble vedtatt
av Kongen i Statsråd den 16. desember 2016. I tillegg har
AS KT sammen med flere grunneiere fremmet forslag om
frivillig verneutvidelse av Skjellingshovde naturreservat i
Nordre Land og Sør-Aurdal.
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.

Småviltjakt
Selskapet solgte 40 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.
Fiske
Det ble i 2016 solgt 30 fiskekort i de vann der selskapet
har fiskerett.
Utleiehytter
Av selskapets 22 hytter er 10 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.
Giftslørsopp. Disse brune skumle typene får stå i fred for oss ...
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Kistefos

MØBLER AS

Kistefos Møbler AS (70 % eiet) produserer møbler og innredninger i hel-tre med høy kvalitet, hovedsakelig til det
norske fjellhyttemarkedet men også til det norske hjem.
Trenden i markedet er fortsatt en noe enklere stil, men
innimellom ønsker noen fortsatt aldringsmalt og litt mer
gammeldags utførelse på innredning og møbler. Kistefos
Møbler må hele tiden være aktive for å holde tritt med
trender – både når det gjelder design og farger.

Vi har egen utstilling med utsalg på fabrikken på Dokka.
I tillegg har vi møblert flere av visningshyttene på Norsk
Hyttesenter (Hellerudsletta) nær Oslo. Disse hyttene er
åpne for publikum 2-3 dager hver uke.

Selskapet har i dag 24 ansatte (hvorav 4 med reduserte
stillinger), 2 på engasjement og to lærlinger. Bedriften
holder til i egne lokaler på Dokka. Kistefos Møbler har en
meget stabil arbeidsstokk med veldig lavt sykefravær og et
godt arbeidsmiljø.
Året 2016 ble et godt år for selskapet. En stor ordretilgang
og meget god innsats fra alle ansatte har ført til resultatforbedring. Omsetningen endte på 34 millioner, og det er
en økning på 22,5% fra 2015.
Ordrereserven ved inngangen til 2017 er meget solid, og
igjen er det 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 fortsette den gode utvikling videre fremover.  Utfordringen i så måte, er at det blir litt lange leveringstider.
Kistefos Møbler har et bredt produktspekter, og kjøkken
er det viktigste produktet. Vi er opptatt av at kundene
med våre produkter kan skape helhetlige løsninger og få
en gjennomgående stil - være seg til 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 sin innredning.

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

2016

2015

2014

2013

34 355

28 093

24 828

26 514

3 565

1 378

512

264

2 447

780

121

(79)

21 005

17 301

17 716

17 162

6 880

6 232

6 202

6 082

24

24

25

27

70 %

70 %

70 %

70 %

Torunn Lindahl

Torunn Lindahl

Yngve Hansebakken

Yngve Hansebakken

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Kistefos

VILTKJØTT AS

Kistefos Viltkjøtt (100 % eiet) har to elgmottak og driver
mottak, salg og videreforedling av viltkjøtt.
Det er i dag ingen ansatte i selskapet.
I 2017 er anlegget på Åsta lagt ut for salg.
I brev av 26.7 2016 og 19.8 2016 trakk Mattilsynet tilbake
godkjenning gitt Kistefos Viltkjøtt AS for mottak av skrotter
av elg på viltbehandlingsanlegget, og det ble nedlagt
omsetningsforbud  for spekepølser og alle andre kjøttprodukter produsert i virksomheten.
Bakgrunn for denne urettmessige tilbaketrekking var at
det «er produsert spekepølser av ikke sporbar råvarer i
virksomheten». Dette er en aktivitet som for Kistefos er
helt ukjent. Det ble derfor umiddelbart iverksatt tiltak. Til
tross for dette valgte Mattilsynet etter en «bekymringsmelding» som aldri ble bekreftet å nedlegge omsetningsforbud.
I vedtaket legges det til grunn som en forutsetning for
vedtaket at det i Kistefos Viltkjøtts produksjon er benyttet
råvarer av ukjent opprinnelse og det har vært manglende
sporbarhet. Vi kan ikke se at denne forutsetningen er riktig.
Etter hva vi har brakt på det rene både gjennom egne
undersøkelser og i tilbakemelding fra Mattilsynet dreier
det seg om spekepølser fra Rogers spekemat og viltkjøtt.
I vedtaket er det vist til at man fra virksomhetens side
ikke har fulgt opp Mattilsynets vedtak om omsetningsforbud. Dette medfører ikke riktighet. Det er videre vist til
manglende godkjenning for produksjon av produkter. Det
beklages at man fra virksomhetens side ikke har vært
oppmerksom på at godkjenning var begrenset til viltmottak. Dette må i noen grad tilskrives manglende oppfølgning underveis i forbindelse med skifte av ansvarlige
for virksomheten. Det understrekes imidlertid at man i
virksomheten hele veien har vært i god tro med hensyn til
Finansielle resultater (hele 1000)
Driftsinntekter
Driftresultat
Netto resultat
Eiendeler
Bokført egenkapital
Antall ansatte
Eierandel
Daglig leder
Styrets formann

godkjenningens omfang, og at man ved produksjonen har
fulgt de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.
I den anledning vises det også til at Mattilsynet har vært
jevnlig på tilsyn, og ved selvsyn har kunnet se virksomhetens
omfang og produksjon. Senest i forbindelse med tilsyn
25.09.15 ble dette forhold ikke påtalt.
Vi kan ikke se at det er grunnlag for å konstatere at Kistefos
Viltkjøtts produkter inneholder kjøttråvarer av ukjent
opprinnelse eller at de er mangelfullt merket og sporbare.
Vi kan dermed heller ikke se at de utgjør noen helsefare.
Mattilsynet har imidlertid etter vår oppfatning trenert
saksbehandlingen med sikte på ikke gi Kistefos de
nødvendige godkjennelser før tidligst 2017. Dette har
medført at viltbehandlingsanlegget på Veståsen ikke har
mottatt vilt som tidligere, og all omsetning er gjort
gjennom Kistefos Jaktlag. Aksjonærer og venner har
derfor også i år fått tilbud om viltprodukter.
Kistefos fastholder at vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil og er mangelfullt utredet. Kistefos mener
videre at det ikke er helsefarlige produkter og vedtaket
er uforholdsmessig og i strid med matloven § 23. De formuleringer som Regionskontoret har benyttet i vedtaket
gir et ufullstendig inntrykk av de faktiske forholdene og
er villedende og har medført betydelig omdømmetap for
Kistefos.
Kistefos har aldri benyttet råvarer av ukjent opprinnelse i
egen produksjon Regionskontoret legger vesentlig vekt på
et forhold som ikke angår Kistefos, men der en tidligere
ansatt fortetok en selvstendig produksjon av egne pølser
ved Kistefos Viltkjøtt’s lokale. Den etterfølgende saksbehandling hos regionskontoret bryter med forvaltningslovens
regler og er i strid med god forvaltningsskikk. Kistefos har
derfor anmodet hovedkontoret om å oppheve Regionskontorets vedtak.

2016

2015

2014

556
(984)
(1 014)
1 134
33
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide

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

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

2013
630
(589)
(646)
1 734
115
0
100 %
Egil Eide
Egil Eide
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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.
2016 var et aktivt år for selskapet, men med noe lavere
driftsinntekter enn foregående år. Dette skyldes blant
annet reklamasjonsrydding fra tidligere sesonger som gav
mindre inntjening. Linjerydding har en nedgang på 21%.
Dette utgjør en omsetningssvikt på 1,8 millioner kroner.
Skogforvaltning og skogkultur har en økning på henholdsvis
54% og 26%, men veg og annet manuelt arbeid har en
nedgang på 38%. Bortfall av salg av administrative
tjenester reduserte omsetningen med 0,6 millioner kroner.
Selskapet hadde i 2015 en tilleggsjobb med rydding av
linjetraseer som medførte økt omsetning. Oppdraget ble
ikke videreført i 2016.
Konsulentavdelingen utfører i hovedsak oppdrag knyttet til
utmark, verneområder og biologisk mangfold. De største
oppdragsgiverne er Fylkesmannens miljøvernavdeling,
Statens naturoppsyn, samt flere kommuner.

Videre har selskapet forvaltning av AS Kistefos Træsliberi’s
skogeiendommer på totalt 165 000 dekar skog. Selskapets
virksomhet knyttet til salg av økonomi- og regnskapstjenester ble avviklet i 2015.
Styrets formann har fungert som daglig leder frem til
1.9.2016, deretter har styrets nestleder fungert i samme
posisjon. Oppfølging av den daglige drift er innleid fra
SB Skog.
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 og eies i dag 100%
av Viken Skog.

Selskapet har avtale med Landås-Skogene 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.

Finansielle resultater (hele 1000)
Driftsinntekter
Driftresultat
Netto resultat
Eiendeler
Bokført egenkapital
Antall ansatte
Eierandel
Daglig leder
Styrets formann
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2016
10 532
538
406
8 001
2 513
10
50,38 %
Egil Eide
Kenneth Langsethagen

2015

2014

2013

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

8 226
545
422
6 016
2 494
11
50,38 %
Anne Sofie H. Askvig
Frode Hjort

Ringløs fluesopp. Slank, vakker og høyreist med hatter i brunt, grått eller gult. Hattkanten er tydelig stripet, som tannhjul. Ring mangler, hul sylindrisk stilk.
Veldig skjør. Vanlig i hele landet. God matsopp.
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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 iht. 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).
Kistefos AS er hovedsponsor for Kistefos-Museet og bidro
i 2016 med 5 500 000 kr. Alle støttespillere er viktige for
at museet skal kunne utvikles og trekke til seg nye besøkende. I statsbudsjettet var det i 2016 bevilget 1 000 000
kr av Kulturdepartementet. Øvrige bidragsytere til driften
var Oppland fylkeskommune, hjemkommunen Jevnaker,
Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune.
Riksantikvaren bidro også i 2016 med godt over 1 000 000
kroner til forvaltning, drift og vedlikehold av det gamle
tresliperiet. AS Kistefos Træsliberi, Sparebank-stiftelsen Ringerike, Stiftelsen Sat Sapienti, Anders Sveaas’ Almennyttige
Fond og Stiftelsen UNI har bidratt til realisering av prosjekter
i det gamle tresliperiet. Kistefos AS har bevilget 105 000 000
kr til det nye museumsbygget og Christen Sveaas har bevilget 15 000 000 kr. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner
Nittedal har bevilget 15 000 000 kr hvorav 5 000 000 kr ble
utbetalt i 2016.
Kistefos-Museet opplevde en fantastisk publikumstilstrømning i sesongen 2016 og fikk et nytt rekordår med i
alt 46 189 (24 540) registrerte besøkende, hvorav 10813
(5 608) var betalende gjester. Forrige rekordår var i 2012
med 36 600 besøkende med utstilling av den verdenskjente
kinesiske kunstneren Ai Weiwei.
Utstillingen Reflection var av den danske kunstneren Jeppe Hein (f. 1974), inkludert en rekke utvalgte verker skapt
mellom 2002-2016. Jeppe Hein oppfordrer oss til å oppleve
kunsten med kroppen. Ved å skape et rom for både aktiv
lek og refleksjon, ønsker Jeppe Hein å skjerpe vår bevissthet om oss selv og våre omgivelser.
Sesongen ble offisielt åpnet av finansminister Siv Jensen.
På åpningsdagen den 22. mai 2016 ble det avduket et stort
nytt permanent kunstverk, Veien til Stillhet, som Jeppe
Hein har skapt spesielt til skulpturparken. Skulpturens
form tar utgangspunkt i vannets bevegelse og skaper en
rekke rom med ulike dimensjoner av stillhet: øredøvende
stillhet der vannet kommer til fri utfoldelse i fontenen,
men også rom for kontemplasjon og konsentrasjon. En
tradisjonell labyrint desillusjonerer, og svekker følelsen av
retning og sted.
Kistefos Træsliberi årsrapport 2016

Denne labyrintens åpne form vekker sansene, øker tilstedeværelsen og bevisstgjør oss våre omgivelser. Hvor
befinner vi oss, og hvor er vi på vei? Dette er spørsmål
som opptar kunstneren.
Modified Social Bench Kistefos (2016) er en serie uvanlige
og lekne skulpturelle møbler som er tenkt som en humoristisk kritikk av kontrollerende og marginaliserende design
i offentlig rom. Benkenes grunnleggende form ligner på
tradisjonelle park- og hage-benker, men har blitt modifisert til de grader at det er en direkte fysisk anstrengelse å
sitte på dem. De utfordrer oss til å sitte, klatre og leke på
dem uten å miste balansen. Gjennom å endre formen på
benkene har Jeppe Hein skapt møbler som kan beskrives
som noe midt imellom kunstverk og funksjonelle designobjekter.
Den danske ambassadøren i Norge, Torben Brylle,
avduket onsdag 17. august sammen med Christen Sveaas
og kunstnerkollektivet A Kassens skulptur «River Man»,
den tredje skulpturtilveksten inneværende år. Med verket
River Man utforsker A Kassen relasjonen mellom elementene,
vann, hvordan de samhandler med hverandre, og hvordan
vi kommuniserer med dem. Verket tok sin form når flytende
bronse ble helt ned i elven på Kistefoss. I det bronsen
treffer vannflaten begynte det umiddelbart å stivne og
forme seg i uventende og abstrakte former ved hjelp av
vannets naturlige bevegelser. Tre ganger ble bronsen helt
i vannet på tre forskjellige plasseringer, og tre former - en
fra hvert sted - ble valgt og støpt i bronse med den samme
formen, men i en større størrelse.
Utviklingen ved industrimuseet på Kistefos-Museet har i
sesongen 2016 vært fokusert på videreføringen av prosjektet
Levende Fabrikk. Inneværende år ble det installert lyd av
alle de gamle maskinene. Dette skal sammen med maskiner
i bevegelse formidle et autentisk arbeidsmiljø fra den
tiden det var produksjon i de gamle fabrikklokalene.
Forprosjektet for det nye museumsbygget på Kistefos ble
godkjent januar 2017, og planleggingen frem mot byggestart sommeren 2017 pågår for fullt. Bygget åpnes i mai
2019 og vil erstatte dagens kunsthall. Bygget er planlagt
300 meter nedstrøms fra kraftstasjonen og skulpturparken,
og danner en broforbindelse over Randselven. Det etableres
tilkomst til museumsbygget på begge sider av elven, og
det legges til rette for flotte kunst- og naturopplevelser.
Bygget er designet av BIG Arkitekter (Bjarke Ingels Group),
og blir en moderne kunsthall med fleksibilitet for et bredt
spekter av utstillinger.

Kistefos

INVESTMENT AS

Kistefos Investment AS er et investeringsselskap og
har som hovedaktivitet og investere i aksjer, andre
verdipapirer og finansielle instrumenter.
Konsernets finansvirksomhet Kistefos Investment AS
har i 2016 levert et underskudd på NOK 1 585 324
mot et underskudd på NOK 5 612 095 i 2015.
Selskapets egenkapital utgjorde pr. 31.12.2015
NOK 8 114 492.

Sesongåpning av Kistefos-Museet 22. mai 2016. Fra venstre: Årets kunstner Jeppe Hein, Den danske ambassadøren til Norge Torben Brylle, finansminister
Siv Jensen og Christen Sveaas.
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English Summary
The Kistefos Træsliberi Group had on 31.12.2016 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 acres 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 12 982 cubic meters
of timber were produced for sale in 2016. The profit in
land management is kept stable in regard 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
acres of forest land. The company has 10 employees,
and with a turnover of NOK 10,5 mill. in 2016, made an
operating profit of NOK 0,54 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, and the company
presents positive results in 2016. The company has 24
employees, and it sold antique-treated furniture for
NOK 34,3 mill. in 2016 with a profit of NOK 3,5 mill.
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GAME MEAT AND OTHER GOURMET GOODS
Kistefos Viltkjøtt AS is a fully owned subsidiary, which after
acquisition 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. The production facilities at Åsta have been closed
down. It has not been possible to get a long-term lease
business, and the property is now put up for sale.
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 1,5 mill. in 2016.
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 a new record
with 46 189 visitors in 2016, and 3 000 visitors at the
opening ceremony.
ORGANISATION
At the end of the year 2016, 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.

Matriske. Ingen annen skivesopp har oransje melkesaft. Gulrotfarvede skiver og stilk, stilken er hul. Blir lett angrepet av larver. God matsopp,
vokser i grupper i fuktig granskog. Best som ung.

Key figures for the group (NOK 1000)
Operating income

2016

2015

2014

2013

57 848

57 422

43 010

37 678

Operating loss

2 921

7 303

(5 251)

(8 043)

Operating loss, parent company

1 003

4 439

(6 908)

(6 525)

Net financial income

(12 331)

(8 031)

(74 999)

15 805

Profit/(loss) after tax

(10 352)

(1 508)

(81 139)

7 427

Shareholders’ equity
Total assets
Number of employees
Managing Director

57 085

68 175

10 554

152 269

327 484

339 662

279 488

387 676

38

38

38

39

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide

Egil Eide
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Rød fluesopp. Hatten er som ung kulerund. Senere hvelvet med karakteristiske hvite prikker Rød til oransjerød, skivene er hvite.
Nesten alle fluesoppene er svært giftige.

En stor takk til fotograf Anette Olsen og tekstforfatter
Tinic Talén med flotte bidrag til årsrapporten.

A/S KISTEFOS TRÆSLIBERI

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

