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Møre og Romsdal Fylkeskommune  
 
 

ALLSKOGs innspill til jordbruksforhandlingene 2013 
 
Året vi nettopp har startet blir et skjebneår i bunnkonjunkturen, og skogindustrien sliter  
blant annet på grunn av høye transportutgifter. ALLSKOG har fått utfordringen fra 
industriaktørene og skal nå levere over 1 million m3 tømmer i 2013. Dette er en økning i 
produksjon på 20%, som er et svært ambisiøst mål.  

 
For å nå dette målet krever en omfattende plan fra oss på økt produksjonskapasitet og 
markedsføring. Markedssituasjonen i Midt-Norge er unik, i den forstand at industrien må 
importere nesten halvparten av nødvendig tømmer. Industrien får ikke hentet inn nok lokalt 
tømmer, så økt hogst i Midt-Norge, herunder Møre og Romsdal, er svært viktig for 
forsyningssituasjonen for skogindustrien i regionen.  
 
Det er fortsatt ca 100 000m3 med vindfallstømmer liggende etter Dagmarstormen i fylket, og 
man er helt avhengig av at samme tilskuddsregime som i 2012 blir videreført for å kunne lykkes 
med å berge verdi på dette tømmeret. I 2020 viser prognosene at det vil bli hogd dobbelt så mye 
tømmer i fylket som i dag. Dette er en kjempemulighet for Møre og Romsdal næringsmessig, og 
kan også gi grunnlag for at det på sikt kan bygges en bærekraftig skogindustri i fylket. Dette 
betinger imidlertid at det blir bygd langt flere skogsbilveger og at det offentlige veinettet 
forbedres. ALLSKOG mener derfor at de erfaringene som nå er opparbeidet i forbindelse med 
Dagmaroppryddinga nødvendiggjør en kraftfull, målrettet og langsiktig innsats for å forbedre 
skogsbilveinettet i fylket. 
  

 Hovedbudskapet for oss er derfor satsing på økt infrastrukturbygging. I Møre og 
Romsdal er store deler av hogsten i barmarksesongen og skogsbilveibyggingen bør økes 
betydelig for å sikre tilgang på områdene. Vi vet at det også er mange gode vegtiltak på 
gang som i år blir omsøkt. I tillegg er det er ett enormt behov for tilretteleggingstiltak. 
Små lunneplasser og avkjørsler fra offentlig vei trengs. Skogsbilveger er en investering 
som har stor tilleggsverdi. Bedre vegdekning gir større trygghet for industrien, da veger 
bidrar til skogsdrift året rundt, fordi man blir mindre avhengig av gode driftsforhold. 
Veger vil også redusere kjøring i terrenget og dermed øke kapasiteten og lønnsomheten 
hos entreprenørene. Et hogstlag koster 2600,-kr i timen i drift. Disse timene må være 
effektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden.  

 Planting – budsjettet til ALLSKOG for 2013 innebærer en økning i avvirkningen på over 
20%. Vi tar sikte på rask replanting, og har derfor større behov for midler. 

 
 
Skogbruket og skogindustrien er svært viktig for landet med hensyn til verdiskaping, sysselsetting 
og eksport. Hindringene som gjør at aktivitetsøkning er vanskeliggjort er kjent og næringa selv tar 
tak. Vi forventer også at regjeringa starter sin skogsatsing fra Klimameldinga og fra 
statssekretærutvalget for skognæringa, slik at vi sammen kan nå målene. 
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I jordbruksforhandlingene er det støtte til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK midlene) i 
Landbrukets Utbyggingsfond (LUF midlene) som berører skogbruket. Disse midlene skal dekke; 

 Støtte til skogkulturinvesteringer  

 Skogbruksplanlegging 

 Miljøregistrering i Skogbruket (MiS tilskuddet) 
 
Fylkeskommunen har ansvar for midler via LUF til rekruttering og likestilling i jord- og skogbruk. 
Skognæringa har et stort behov for nyrekruttering og ser svært positivt på at også fylkene bidrar 
til dette arbeidet. Fylkespolitikerne har også en sentral rolle i utviklingen av rammevilkår for 
skognæringa når det gjelder infrastruktur, forskning og de andre fokusområdene gitt i 
Kystskogmeldingen 2008.  
 
Som den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, håper vi de ovennevnte prioriteringer 
tillegges vekt i jordbruksforhandlingene og at Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar til å løfte 
fram disse utfordringene. 
 
Kopi sendes: 
 
Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag, 
Norges Skogeierforbund, LMD og SLF 

 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
 
Anna C B Moe 
Næringspolitisk rådgiver 
 
Digitalt dokument uten signatur. 


