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

 
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 barmarksesongen, og 
hovedbudskapet for oss er satsing på økt vegbygging! Det er stor konkurranse i energimarkedet, 
slik at lønnsomheten i bioenergidriftene også vil kunne bedres med økt vegbygging.  
 
Skognæringa og bioenergi 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. 
 
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.  
 
Kritisk behov for større overføringer 
 
Fordelingsnøkkelen mellom fylkene i jordbruksoppgjøret er ei stor utfordring for Troms, som 
gjennom årene har fått svært lite av den samlede bevilgningen. Om ikke størrelsen på 
overføringene økes til fylket, er det svært krevende å komme opp i skogbruksaktivitet.  
 
Ved flere anledninger spilles det nå inn behov for fokus på økt bruk av tre i bygg. Statsbygg er 
gitt oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet og også fylket kan bidra til å løfte dette 
arbeidet i egne byggeprosjekter. Økt bruk av tre i bygg samt omlegging til bioenergi fra skog som 
energibærer til oppvarming av bygg, er svært viktige bidrag for å fremme markedet for 
skogprodukter i fylket. 
 
Troms’ skogeiere trenger ei styrking av den skogfaglige veiledningstjenesten i kommunene og 
fokus på skogplanting og skogsbilvegplanleggingskunnskap. Skogsbilveger er en investering som 
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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.  
 
Hovedplan skogsbilveg for Troms er ferdig, og trenger økt tilskuddspott samt støttesats for å 
kunne realiseres og utløse økt aktivitet i skogbruket. For å sikre bedre økonomi i 
bioenergiproduksjonen er det også svært viktig med adkomstveger.  
 
Forutsigbare rammebetingelser er ei forutsetning for å nå målene for skogproduksjon og 
bioenergiuttak i Tromsskogbruket. Virkemidlene rundt bioenergi må opprettholdes. 
 
Troms har de beste beiteressursene i utmark og det Arktiske landbruket satser på styrking av 
beitenæringa. Økt hogst til bioenergiproduksjonen kan bidra til å tilrettelegge gjengrodde arealer 
på en ressursvennlig måte. 
 
Behovet for større overføringer til investeringer i infrastruktur og pleie av framtidsskogen er 
derfor store i Troms. 
 
Som den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, vil vi at de ovennevnte prioriteringer 
tillegges vekt i jordbruksforhandlingene og at Troms 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 
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