
 

 

 
 
 
ÅRSMØTE ALLSKOG 2016 
 

Kjære årsmøte, ordfører og ansatte. 
De siste månedene av 2015 og det første kvartalet av 2016 har vært veldig krevende og 
utfordrende, både for styret og undertegnede. 
Årsresultatet i ALLSKOG for 2015, med ett driftsresultat på pluss 1,8 mill, var vesentlig 
dårligere enn siste prognose gitt til styret i november 2015. Med utgangspunkt i årsresultatet, 
og manglende resultat over flere år, fant styret det nødvendig å sette i gang og gjennomføre 
tiltak til det beste for Allskog. Som en direkte konsekvens av dette ble Styret og Ole Bakke 
enige om at Ole Bakke skulle fratre sin stilling som daglig leder i ALLSKOG. Samtidig ble Ole 
tilbudt en ny stilling i organisasjonen, slik at vi fortsatt kan dra nytte av hans gode 
skogkunnskaper og brede nettverk. Ny avtale med Ole Bakke skal være på plass ved utgangen 
av april. Det er ikke til å legge skjul på at denne prosessen har vært vanskelig og krevende for 
begge parter, men vi mener at løsningen er til det beste for framtidens ALLSKOG.  
Når det gjelder årsresultatet for Allskog i 2015, så vil økonomisjef Tom Johnsen gå grundig 
gjennom tallene for 2015 og revisor er i salen for å svare på spørsmål, for andre spørsmål er 
også ledergruppa tilgjengelig. 
Som styreleder ble jeg av styret for øvrig anmodet om å påta meg en rolle som arbeidende 
styreleder og daglig leder fram til ansettelse av ny adm. dir. Styrets nesteleder Inger Smågård 
vil lede ansettelsesutvalget med nyrekruttering. Denne prosessen vil trolig ta fra 6 mnd til 12 
mnd. 
 
Allskog har i dag ei dyktig og engasjert ledergruppe, som jobber målrettet for å oppnå et 
resultat på budsjett for 2016.  Markedsavdelingen har ansvaret for hele verdikjeden, men er 
avhengig av kompetanse og bistand fra de andre avdelingene i organisasjonen for prestere 
optimalt. Samarbeid på tvers i organisasjonen, automatisering av rutiner, god utnyttelse av 
ressurser og kapasitet, samt økt fokus på lønnsom drift er det vi mener må til for at ALLSKOG 
skal lykkes i 2016.   
Som arbeidende styreleder har jeg ikke tenkt å foreta vesentlige endringer i organisasjonen. 
Det kan bli gjennomført mindre justeringer i arbeidsomfang og organisering, men dette vil da 
bli som en følge av en ønsket og nødvendig utvikling av Allskog. Vi er også åpne for å ta 
lærdom av våre søster-organisasjoner. 
 
Det viktigste og beste som har skjedd i Midt-Norge, i hele vår verdikjede og for vår tømmer-
omsetning, er refinansieringen av Norske Skog asa. Dette bør gi oss arbeidsro fram til høsten 
2019. I denne perioden skal Allskog jobbe med å skape en effektiv og lønnsom verdikjede, bli 
mer forutsigbar, utvikle gode rutiner og god arbeidsflyt, som igjen skal resultere i i bedre 
lønnsomhet i skogen, bedre rot netto til våre eiere og økt egenkapital i Allskog. 
I vår store skogfamilie, NSF, har 2015 og inn i 2016 vært perioden for overraskelser, skuffelser, 
endringer og konkurranseutfordringer. Sentralt fungerer NSF meget bra. De får stor 
oppmerksomhet, påvirker resultater og blir møtt med tillit og troverdighet både på Stortinget 
og i aktuelle departementer. Innenfor de ulike skogeierforeningene skjer klokt og uklokt.  
Glommen ville endre vedtekter for mulig å melde seg ut av forbundet, Mjøsen og Glommen 
skal samarbeide om felles tømmeromsetning både nasjonalt og internasjonalt (tilsvarende som 
er etablert mellom AT-skog og Viken) og Viken og nå AT-skog, eier og driver i fellesskap SB-
skog som vi kjenner godt fra vårt område. Konkurransen om kjøp av sagtømmer fortsetter med 
uforminsket styrke i de beste områdene. Dette er sikkert bra for skogeierne som har 



mulighetene, men på sikt kan dette gi slitasje på samarbeidet i forbundet og være 
ødeleggende for praktisering av samvirketanken blant våre eiere. 
I løpet av 2-5 år har vi sannsynlig fire selvstendige og fusjonerte skogandelslag som Allskog, 
Vest-skog, Innlandet og Viken/Sørlandet.?? 
Bortfallet av masse-industri i sør og behovet for ny industriell vekst innenfor den grønne 
økonomien vil kreve strukturelle endringer på eiersiden for å kunne samle mer kraft og 
økonomi for å møte dette behovet for ny masse-basert industri. 
I vår region, med konsentrasjon av industri rundt Trondheimsfjorden er det Møre, Norland og 
Troms som har de største utfordringen. I Troms har dette arbeidet pågått over flere år. Bortfall 
av flistilskudd og lave el-kostnader har medført til dels store tap, noe som tvinger oss til å 
avvikle i løpet av 2016. Det vi da sitter igjen med er levering av brensel-flis til 
smelteverksindustrien, som i dag har marginal men akseptabel lønnsomhet og er viktig for vår 
tømmeromsetning og tilstedeværelse i deler av Norland og Troms. 
 
I løpet av 2016 skal den nye PEFC-standarden rulles ut og praktiseres i hele vår 
tømmeromsetning. Her kommer det sikkert noen avvik/unntak som vi må leve med, men på 
flere områder er det kun en skjerpelse av dagens krav. I den forbindelse har vi sett på områder 
uten MIS-registrering som utgjør en utfordring for alle tømmer kjøperne og for fylkesmennene 
som sitter på de økonomiske ressursene. Arbeidet med skogbruksplaner og Mis-registrering i 
min tid som styreleder har gått for smått, oppleves byråkratisk og er utelukkende basert pris 
og minimumsløsninger. For en tømmer-kjøper som Allskog stiller vi spørsmål om denne 
praksisen fra fylkesmannen vil tjene skogeieren i sin forvaltning av egen skog. 
I denne saken vil jeg problematisere følgende: 
 
Det offentlige, som i dag har lovpålagt ansvar for skogbruket på fylkes og kommunenivå, 
bygger ned både med kompetanse og kapasitet. Dette er en negativ utvikling som kan bli 
forsterket ved kommunereformen og sammenslåing av fylker. Dette er påpekt og diskutert 
konsekvensen av.  Allskog kan ikke på sikt opptre uberørt av en slik utvikling. I dag har Allskog 
28 skogbruksledere og 12 skogbruksplanleggere, som samlet utgjør en stor og kompetent 
ressurs. Våre skogbruksplanleggere har i dag som sin dedikerte oppgave å vinne kontrakter på 
skogbruksplanlegging i en mer prismessig enn kvalitetsmessig konkurranseform, støttet av det 
offentlige. Samtidig skal våre skogbruksledere skal vi vinne tømmer-hogster ut fra driftspris, 
tømmerpris og gjennomføring. 
I framtiden kan Allskog tenke seg å innta en større rolle innenfor skogrådgiving og 
eiendomsforvaltning. Dette som en naturlig følge av nedbygging av det offentlig samtidig som 
internasjonale krav til bærekraften i hele vår verdikjede og omsetning vil bli skjerpet og 
overvåket. 
 
Et område hvor det har skjedd en svært positiv utvikling er innen samferdsel. Jeg tenker da på 
tiltak som oppgradering av kommune og fylkesveier, utbedringer av flaskehalser, oppgradering 
av tømmer-kaier og tillatelse av tyngre, lengre og høyere vogntog. Det er fortsatt mye 
utstående, men dagens regjering skal ha honnør for det arbeidet som er gjort så langt. 
Bevilgning til skogsbilveier har økt nasjonalt. Vår region har faktisk aldri hatt så store beløp til 
bygging av skogsbilveier som nå. Her må flere av våre eiere kjenne sin besøkelsestid og 
iverksette nye prosjekter gjennom lokale pådrivere og kommunale skogetater. I Allskog er det 
en vesentlige lavere tetthet av skogsbilveier enn hos våre søster-organisasjoner i sør. Det er 
store skogvolum som vil bli stående utilgjengelig hvis ikke enhver ser seg rundt og tar ansvar 
for dette viktige tiltak. Så vår oppfordring til dere er – løp og bygg vei! 
 
Et viktig område for Allskog og et fundament for vår virksomhet er å sikre og utvikle 
medlemsdemokratiet. Våre ca. 7800 eiere er garantisten for vårt virke, og vårt årsmøte er 
selskapets høyeste organ. Under årsmøte i 2015 signaliserte styret et ønske om å analysere 



nærmere vårt medlemsdemokrati. Dette er gjort, og vi kan konstatere store forskjeller mellom 
skogeierlagene fra stor til ingen aktivitet. Mange lag bruker tildelte midler på egne honorarer 
og mange lag sliter med å skaffe tillitsvalgte. Det er styrets plikt å reise disse 
problemstillingene og utfordre oss sjøl på hvordan vi vil framstå. Styret ønsker å utfordre en 
videre diskusjon på dette i våre 84 skogeierlag. Under regionmøtene sist høst og senere 
utsendte høring, ble ett forslag om sammenslåing av skogeierlag presentert. Ca. 30 % av 
lagene responderte til den utsendte høringen og vi mottok både negativ og konstruktiv kritikk. 
Vi har vedtatt at vi skal bruke mer tid på bearbeidelse av denne nødvendige prosessen, men 
oppfordrer samtidig til frivillige sammenslutninger mellom laga. Allskog kan ikke instruere ett 
skogeierlag. Styret og administrasjonen vil følge saken, og vil bidra lokalt der behovene 
oppstår. Målet er å komme tilbake med en status til høstens regionmøter. 
 
Woodnor er og har vært en bekymring både på grunn av kraftig volum-vekst, valuta-
eksponering med tap, samt en pågående rettvist. Rettvisten ga oss i tingretten i all vesentlighet 
medhold, men motparten har anket. Dette skyver saken inn i 2017.  En direkte følge av dette 
er en likvidtetsutfordring som krever ett godt økonomisk resultat for 2016. Selskapet har en 
mer positiv og kontrollert utvikling inn i 2016, men overvåkes av styret og vår egen 
revisjonskomite. 
 
Transportselskapet har fått undertegnede som styreleder sammen ledere fra våre største 
kunder i styret. Der skjer det mye bra utvikling om dagen, men vi har enda ikke oppnådd en 
god nok stabilitet gjennom året, spesielt ikke i vintermånedene hvor vi har mange uhell pga. 
vanskelige kjøreforhold. Også størrelsen på veilageret, vilje til returlaster og tidvis mangel på 
sjåfører på ett riktig antall tømmerbiler. I dette selskapet er det stor vilje til endringer og det 
skal gjennomføres ett større logistikk-prosjekt for å forbedre nåsituasjon. Parallelt forgår det 
stadig oppfølging av kommuner og fylker for å oppskrive veilistene for større og lengre 
tømmerbiler. 
 
Når vi nå skal fortsette arbeidet i styret i Allskog er det viktig å ha et felles Allskog-perspektiv 
på de utfordringer som jeg har belyst i denne talen. Vi må akseptere regionale ulikheter, men 
samtidig prioritere saker som har størst betydning for Allskog`s resultat samlet sett. Dagens 
situasjon, med lav inntjening og svak egenkapital gjør at vi må vektlegge god styring av 
produksjon og økonomi.  
 
Styret og administrasjonen er svært omforent om situasjonen og hvordan vi skal videreføre og 
gjøre nødvendige endringer for å oppnå de målsatte volum og økonomisk resultat for 2016.  
Avslutningsvis vil jeg takke for samarbeidet i styret og til de som forlater styret etter valget, en 
takk til administrasjonen og alle våre medarbeidere plassert rundt i Allskogs geografi. 
Til årsmøte håper vi på gode og konstruktive innspill som vil være viktig til hjelp og valg av 
retning og prioriteringer framover. 
Godt årsmøte og takk form oppmerksomheten. 
 
Scandic Hell, 25. april 2016 
Eilif Due, styreleder ALLSKOG SA  
 
 


