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ALLSKOGs innspill til jordbruksforhandlingene 2013 
 
Året vi nettopp har startet blir et skjebneår i bunnkonjunkturen, og skogindustrien i 
Trøndelag må ha økte lokale tømmerforsyninger for å sirke fortsatt drift. Dette pga høye 
transportutgifter. ALLSKOG har fått utfordringen fra industriaktørene og har vedtatt et 
årsbudsjett som er hele 20% høyere enn tidligere års produksjon . Vi skal nå levere; 

 380.000 m3 til Skogn (+100.000 m3 på fallende tømmerpriser) 

 +100.000 m3 til sagbruka 

 80.000 m3 til Follafoss 
 

For å nå dette målet krever en omfattende plan fra oss på økt produksjonskapasitet og 
markedsføring. Det krever at vi kommer til den hogstmodne skogen, også i barmarkssesongen, 
og hovedbudskapet for oss er satsing på økt vegbygging! 
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, fra 
statssekretærutvalget for skognæringa og bidrar sammen med oss med å realisere tiltakene 
aktørene i Nord-Trøndelag har prioritert i rapporten ”Økt avvirkning i Nord-Trøndelag” fra FMNT. 
 
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) 
 
Kritisk behov for større overføringer 
 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag utarbeidet 42 tiltak for å 
øke aktiviteten i skogbruket i Nord-Trøndelag  og viser alvoret i situasjonen for skogindustrien. 
Tiltakene og situasjonen ble framlagt for Landbruksdepartementet like før jul 2012 og sak ble 
også fremmet i fylkestinget der fylkesråd for regional utvikling responderte positivt på 
utfordringen om å bistå næringa;  
”Med bakgrunn i de tiltakene som foreslås i rapporten, som vi stiller oss bak, ser jeg det som naturlig at vi skal 
bruke noe RUP-midler på oppfølging av disse. Selvfølgelig i samhandling med andre regionale aktører, og i 
forvissning om at nasjonale myndigheter også kan bidra med virkemidler. Jeg kan også nevne at vi allerede har fått 
søknader om virkemidler fra RUP, til tiltak som er foreslått i nevnte rapport. Og dette er prosjekter som 
Fylkesrådet ønsker å ha en positiv holdning til…. 
…Oppsummert blir svaret derfor at jeg vil være positiv til å bidra til at vi kan delfinansiere enkeltprosjekter som 
er foreslått som konkrete tiltak i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag». Dette må imidlertid skje 
sammen med andre relevante aktører, samtidig som tiltakene må være i tråd med de prioriterte satsingsområder i 
neste års Regionale Utviklingsprogram.” (Fylkestingsprotokoll) 
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Sammen kan vi dermed sikre at flere av tiltakene i rapporten blir realisert. ALLSKOG ansetter nå  
skogsbilvegplanlegger, og med en høyere støttesats til veg til 80% kan nye anlegg og midlertidige 
infrastrukturtiltak som utløser mye tømmer realiseres.  
Vi bistår også i å få etablert tynningslag, og gjennom økt støttesats til maskinell tynning og 
planlegging av disse kan vi sammen sikre økt tømmervolum til industrien i Trøndelag.  
Flere entreprenører trengs for å sikre økt aktivitet og økt antall transportører av tømmer trengs 
også. ALLSKOG bistår aktørene i dette arbeidet, men vi trenger også et løft fra det offentlige. 
 
Begrensningen i midler for 2013 vil få svært negative konsekvenser for industrien som sliter med 
å få nok lokalt virke. 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. 
Behovet for større overføringer til investeringer for framtidsskogen og for å sikre lokal industri er 
store i Trøndelag. 
 

 
 
Som den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, håper vi de ovennevnte prioriteringer 
tillegges vekt i jordbruksforhandlingene og at Nord-Trøndelag 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 


