
Med ønske om en gledelig julehøytid 
og et innholdsrikt nytt skogår!

I år feiret Skogeiersamvirket Nordafjells sitt hundreårsjubileum, men om kort tid er 
2012 også historie. Skogsdrift handler om det lange perspektivet. Vi er en fornybar og 
viktig næring - nå og i framtiden. ALLSKOG skal være en støttespiller for skogeiere 
og bidra til at verdiene blir videreutviklet på best mulig måte. Andelseierne forventer 
at ALLSKOG skal levere resultater og inngangen til et nytt år er en fin anledning til  
å se tilbake på det vi har oppnådd.

i året 2012 har vi…
– Hogd 3,4 millioner trær, som danner basis for videreforedling  
 og stor verdiskaping i industrien.
– Styrket vår posisjon som markedsleder – ALLSKOG har nå en markedsandel på 85%.
– ALLSKOGs drift er bærekraftig og miljøsertifisert og vi  har også i år tatt vare  
 på det biologiske mangfoldet.
– Utarbeidet skogbruksplaner for skogeiere.
– Synliggjort skogbruket og skogeierne i media.

i året som gikk har allskog jobbet målrettet for å sikre næringas  
interesser og dette er noe av det vi har fått til: 
– Fått gjennomslag for skogsatsing etter flere års arbeid opp mot  
 regjeringens klimapolitikk. 
– Hindret forbud mot granplanting på Vestlandet og i Nord-Norge.
– Fått aksept for lavere begrensninger for tømmertransport slik at denne  
 kan bli billigere.
– Bidratt i utarbeidelse av satsinger for økt skogaktivitet, spesielt for å sikre  
 skogsindustrien i Trøndelag.

I tillegg ligger vi godt an til å nå våre budsjettmål i år, noe som danner grunnlag for 
en offensiv satsing på våre andelseiere i 2013. Ved inngangen til julehøytiden skal vi, 
våre entreprenører og transportører derfor tillate oss å dvele ved de gode resultatene 
vi på vegne av skogeierne har oppnådd i 2012.

For ALLSKOG vil 2013 by på spennende utfordringer. Vi er i en unik posisjon der vi 
har en industri som etterspør mer enn det vi klarer å levere. Hele organisasjonen skal 
strekke seg litt ekstra for å nå de mål som settes.

Med dette oppløftende bakteppet ønsker vi god jul og nytt skogår!


