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Kjære årsmøte, ordfører og kollegaer 
 
Allskog har gjennom hele 2011 slitt med å nå ett fornuftig og ett robust driftsresultat og endte i 
slutten av året svakt negativt – styret er ikke fornøyd med resultatet og må gjennom 2012 vise til 
resultater som løfter driften til ett akseptabelt budsjettmessig nivå. Vi kan og må bli bedre 
innenfor våre kjerneområder og arbeide for en best mulig pris til våre eiere på tømmer og 
energiomsetningen med marginer som vi kan forsvare ut i fra en effektiv drift av vår organisasjon 
av medarbeidere og  de mange lokale tillitsvalgte som bruker mye av sin fritid på sin og andres 
skog. 
 
Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på aksjekursen i NS og dens utvikling gjennom 2011 annet en 
det dårlige finansielle resultatet det har gitt Allskog og kostet mye likviditet som samla gir ett 
dårlig år for Allskog. 
 
I første kvartel har mye skjedd i NS gjennom Vikens nedsalg av sine aksjer og kjøp av 
industriområdet til Follum på Hønefoss. 
 
Styret i Allskog har ikke diskutert vår aksjepost i NS opp mot det som skjer i markedet for øvrig 
og velger å beholde dagens post , men må fortløpende følge situasjonen både det strategiske rent 
industrielt  evt. en realisasjon hvis verdien utvikler seg mer positiv enn i dag. 
 
Vår innflytelse som skogeiere er definitivt lagt bak oss og vil bli å finne i historie-bøkene, men det 
kommer nye tider både for industrien og skogeierne---. 
 
Datterselskaper 
 
Våre datterselskaper har oppnådd stort sett akseptable resultater og avvik kan forklares. Det er 
utfordrende for ett samvirkeforetak som Allskog å kunne organisere, drifte, kontrollere og 
rapportere tilbake til morsselskapet på en tifredsstillende måte. Dessuten er vi ikke på plass om 
hvordan styret i morselskapet involveres i datterselskapene, dette må styret i Allskog ha ett bevist 
forhold til for å sikre habilitet, god eierstyring og ikke minst kunnskap og kontroll over den 
økonomiske risikoen som ligger i datterselskapene. 
I første omgang vil styret og administrasjonen arbeide med en organisatorisk utvikling av MNVI 
og Din Tur. 
 
Morselskapet 
 
Utviklingen av morselskapet er styret viktigste oppgave framover både utvikle oss sjøl som styret 
og den organisasjonen av medarbeidere som er viktig hvis vi skal nå være strategiske mål for våre 
eiere. 
Sentralt i det arbeidet står staben av skogbruksledere som er svært viktig for å gi Allskog den 
plass som vi bør ha som hovedleverandør av tømmer og energivirke. Disse medarbeiderne må ha 
kunnskap om hele verdikjeden sammen med lokal kunnskap om sitt distrikt og alle særegenheter 
en finner overalt i Allskog-land. Bak en god organisering må det stadig oppdateres faglig og mye 
av rutinearbeidet må løses i den digitale verden slik mer tid og konsentrasjon mot 
driftsplanlegging, entreprenørplanlegging og transportlogistikk. 



Allskog er i noen sammenhenger blitt beskyldt for å være noe vel optimistisk i sine volumanslag 
for året, men er målet optimistisk kan vel svaret ligge i en for liten utnyttelse av det potensialet 
som ligger i organisasjonen. 
Dærlig vær og vanskelig kjøreforhold har og vil alltid være en utfordring for moderne skogdrift 
og må være med i all planlegging og kan knapt komme overraskende selv om Dagmar ligger 
utenom normal planlegging, men også en slik situasjon må håndteres. 
 
Våre eiere er svært opptatt av den netto som skogen gir i de år en driver, og har vi alle opplevd en 
skuffende prisutvikling over tid med kostnadsøkning som ikke dekkes av økt tømmerpris. Selv 
om mer av skogens ressurser ut over tømmer kan ha en økonomisk verdi for eierne, vil fortsatt 
lønnsomheten for den enkelte være lav. 
 
Allskog må akseptere dette som ett virkelighetsbilde og arbeide med å sikre en positiv utvikling 
for skogeierne og kunne over tid øke samhandlingen mellom Allskog og eierne. 
 
Politikk 
 
Det som har både overrasket og skuffet er de mange politiske diskusjoner som går på 
troverdigheten til både skogeierne dets organisasjoner og den forvaltning og drift som gjør at vi 
aldri har en mer levende skog enn idag. Vi forvalter en fornybar ressurs som har ett uendelig 
perspektiv og blir vi møtt med delvis statsstøttet ”motstandsbevegelser” som dessverre har en 
annen agenda en det resultatet som på sikt vil være bærekraftig. Selvfølgelig skal vår virksomhet 
følge standarder som kreves i ett internasjonalt marked hvor våre tømmerkjøpere opererer, feil og 
mangler i vår egen utøvelse skal det korrigeres for og ta lærdom av. Kvalitetssikring av hele 
verdikjedene må tåle offentlig innsyn, men vi driver en næringsvirksomhet som bestandig vil 
etterlate noen spor i naturen. 
 
Landbruksmeldinga som kom før jul har vært på høring og er i all hovedsak ett positivt 
dokument for ett aktivt skogbruk, men kan leses som en mild kritikk dagens forvaltning med 
hensyn til miljøinnsatsen og manglende kunnskap om skogens natur –og kulturverdier hos både 
skogeier og skogeierforeningene. Alle er nok ikke enig i en slik beskrivelse, men det er brei 
enighet om skogen som ett vesentlig element for en god klimapolitikk, næringspolitikk og 
miljøpolitikk. 
 
Vår egen næringspolitiske avdeling arbeider med de ulike politikk-områdene med gode analyser, 
stort nettverk og støttende innad og aktiv utad mot media som er svært viktig. 
 
Den kanskje viktigste politiske arbeidet som foregår i disse dager er arbeidet med ny klima-
melding hvor skogens posisjon i ett klimaperspektiv må bedre belyses og hvor økt skogplanting 
og økt avvirkning vil være sentrale temaer. 
 
Avslutningsvis vil jeg vise til følgende kommentar fra næringskomiteen:”I lys av den vanskelige 
situasjonen den tradisjonelle treforedlingsindustrien er i for tiden vil komiteen peke på at et 
lønnsomt og aktivt skogbruk er en forutsetning for det skal være mulig å opprettholde og 
videreutvikle en omfattende trebasert industri i Norge”, sitat slutt. 
 
 
Norges Skogeierforbund 
 
Når en skal prøve å se inn i framtiden er det av og til å ta en avsjekk opp mot historien, der har 
Norges Skogeierforbund en sentral plass. 



I 1966 utgav Norges Skogeierforbund en plansje med navn Skog-Norge, en kortfattet status før 
olje-alderen slo inn for fult: 
*Skogen er en av landets viktigste råstoffkilder 
*Skogdrifta og treforedling gir arbeid til mange 
 
I 1966 var den årlige tilveksten på 13 mill og avvirkningen inkl.ved var på ca. 8 mill m3 hvorav 
sag, avispapir og cellulose forbrukte ca. 7 mill m3. 
 
Ved riktig skjøtsel og ved planting av ny skog kan vi øke tilveksten til det dobbelte. 
 
Eksportverdien av skogproduktene utgjorde 20% av vår totale vare-eksport og dekket verdien av 
hele verdien av vår import av biler, bensin, kaffe og klær 
 
I 1966 ble det også forsket på og utviklet produkter basert på trefiber som for eksempel. 
rayon,vatt,plast,lakk,lim,sprengstoff,trykksverte,alkohol,syre,gjær,parfyme,kosemetikk,skismøring 
og smøreolje 
 
Det med å fornye og se på nye industrielle muligheter er ikke noe nytt , men har kanskje vært noe 
forsømt over de siste 10-15 åra – ideene har vært der, men om evnen, viljen og troen har vært 
tilstede kan en diskutere og det viktigste poenget;  for 10-15 år siden hadde vi kapitalen 
 
Norges skogeierforbund har i dag en viktig plass å fylle for å ivareta de overordna interessene for 
skogeierne å drive aktiv påvirkning for rammevilkår og utvikling. Organisasjonen er over år pga. 
av den økonomiiske situasjonen redusert i antall ansatte og redusert kapasitet som 
serviceorganisasjon. Også 2011 ble ett vanskelig år rent økonomisk selv om har gjennomført flere 
gode prosjekter, deltatt i flere debatter om fakta i skogbruket og arbeidet tett med ulike politiske 
miljøer og statlige etater. Vi har fått ett nytt og bedre felles medlemsblad i Skog. 
 
I fortsettelsen bør Norges Skogeierforbund og de største andelslagene gjennomgå i sine 
respektive organisasjoner for å se på muligheter for en bedre utnyttelse hverandres kunnskap og 
ressurser og se på nye modeller for samarbeid på tvers. Det skogeiernes tømmer som betaler for 
driften av våre ulike organisasjoner derfor må kost- nytte kunne diskuteres når en står overfor 
større utfordringer og viktige valg framover.  
 
Allskog må i fortsettelsen konsentrere seg om å både kvalifisere oss og forbedre oss på områder 
som det er naturlig for oss å være aktiv for å underbygge vår viktigste mål å øke skogeierens verdi 
av sin eiendom. 
 
Vår egen avdeling for skogbruksplanlegging har stor betydning for å kunne planlegge den 
enkeltes skogeiendom og skape muligheter for en bærekraftig næringsutvikling på egen eiendom. 
 
God skogbruksplanlegging er viktig – vi har kompetansen, kapasiteten og tatt i bruk ny teknologi. 
På dette området er både konkurranse og delvis prispress, og det må Allskog leve med å håndtere 
offensivt som en mulighet. Vi må leve med kritikk og tapte kontrakter, men ta positiv lærdom av 
slike hendelser og kan kanskje bli bedre til å forstå vår rolle som aktør, utvikle våre tjenester og 
selge bedre våre fortrinn og merverdi til kjøperne som ofte er våre eiere. Det vil bestandig være 
konkurranse i ett marked som delvis er lovpålagt og betalingsvillig. 
 
Allskog feirer seg sjøl og sine første 100 år i 2012, delvis i dette årsmøtet på lokal-lagsnivå 
gjennom sommer og høst, med en større markering i Namsos i juni anledning årsmøte i Norges 



Skogeierforbund, dette for å markere starten på vår historie ved etableringen av Namdal 
Tømmersalgslag som ble stiftet i 1912. 
 
Det viktigste med jubileet må være å diskutere utsiktene for de neste 100-åra, mer planting, større 
avvirkning, nye generasjoner med skogeiere som har interesse og engasjement. Her må vi nå flere 
kvinner enn det vi gjør i dag ,de trengs som aldri før , for å ta posisjoner og gi 
organisasjonsarbeidet en ny dimensjon.  
Sist med ikke minst både en fornyet og helt ny industri som kan øke verdien for vårt virke. 
 
Årsmøtet skal behandle og vedta tilpasninger av våre vedtekter i tråd med samvirkeloven og vil 
bety ett Allskog som godkjent SA etter loven. 
 
Arbeidet i styret har vært preget av stort engasjement, aktiv deltagelse, takhøyde, klare meininger 
og mange gode diskusjoner, men vi kan bli bedre på økonomi og lønnsomhet. Datterselskapene 
som ASèr har potensialer og utfordringer, dette vil styret måtte diskutere eierstyringen mer 
inngående og lære å søke kunnskap hos andre samvirkebedrifter. 
 
Samarbeidet med administrasjonen har vært både ryddig og rimelig strukturert, gode 
saksforbedrelser og greie referat med aksjoner. Styret og administrasjonen skal mer regelmessig 
evaluere dette samarbeidet med formål om mer kompetanse i beslutningene , bedre på 
prioritering av saker og utvikle rolle-forståelsen.   
 
Budsjett og strategi-arbeid er de viktigste områdene og redskapene for styret for å kunne 
konsolidere situasjonen i Allskog og over kort tid gi selskapet en bedre og større økonomisk 
handlefrihet. 
 
På vegne av styret vil jeg takke for det arbeidet de lokale tillitsvalgte utfører i sine områder og alle 
ansatte som gjør sitt beste for Allskog og som hver dag møter krevende skogeiere med ulike 
problemstillinger. 
 
I denne bransjen blir det aldri kjedelig. 
 
Takk for oppmerksomheten og godt årsmøte. 

Styreleder Eilif Due 
 


