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8.januar 2015 
Trondheim 
  

Troms Fylkeskommune 
Nordland Fylkeskommune 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
Møre og Romsdal Fylkeskommune 
 

 
 
Innspill fra ALLSKOG SA til jordbruksforhandlingene 2015  
 
Skogindustrien i Trøndelag utfordret skogbruket foran 2012 om å levere økte lokale 
tømmervolum. Skogeierne som leverer til ALLSKOG har økt produksjonen med 50% siden 
den gang og vi hogde totalt 1,2 mill m3 tømmer i 2014. Denne volumveksten har kommet på 
grunn av satsing og godt samarbeid med skogeierne, entreprenørene, transportørene, 
skogindustrien og myndighetene. For å sikre økt aktivitet i skognæringa i hele ALLSKOGs 
område framover trengs også økt satsing og ny fordeling fra myndighetene. 
 
Trøndelag er i en særstilling i landet, med den eneste komplette verdikjeden i skog, og 
muligheten for satsing ligger klar. Møre og Romsdal og Nordland innlemmes også i dette 
satsingsområdet, men trenger forbedrede rammevilkår for å kompensere avstand til 
industrien og større mangler i ressursoversikter. Troms har lignende utfordringer, men har et 
eget biomarked. 
 
De offentlige investeringsmidlene til skogbruket i Landbrukets Utviklingsfond i 
jordbruksavtalen gir enorm samfunnsøkonomisk lønnsomhet, gjennom skogeiernes 
egeninnsats disse midlene medfører. Statens skogmidler er dermed svært lønnsomme 
investeringsmidler og jordbruksoppgjøret er et av de viktigste rammevilkårene for økt 
skogbruksaktivitet -og de virker.  
 
Planer, nye kart og miljøregistreringer øker aktiviteten 
Utarbeidelse av skogbruksplaner med MiS-registreringer er på langt nær ajourført ALLSKOGs 
område fra Møre og Romsdal til Troms. Vedlagt kart viser rosa kommuner som mangler MiS-
kartlegging og skogbruksplan. Planprosessene er tunge og kostbare investeringer for 
skogeier, og vil slik prosessen er i dag, ikke bli gjennomført uten det offentlige bidraget. 
Skogbruksplaner med ressursoversikter bidrar til økt aktivitet i skogbruket og større 
næringsinteresse blant skogeierne. Skogaktørene får også oversikt over hogstmoden skog og 
tilgang på sertifisert virke. Man får også kunnskap om hvor skogsbilveger trengs gjennom 
planleggingen.  
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Tilleggsbestillingene av behandlingsforslag for ungskogpleie i 
planprosjekt viser direkte tilskuddsbehov i enkeltkommuner. Aktivitetsøkningen generelt ved 
planprosjekt bidrar direkte til økte investeringsbehov, blant annet til driftsveger og 
foryngelse.   
Det er behov for økte midler til skogbruksplanlegging og at en større del av midlene flyttes til 
kystfylker for å sikre førstegangs MiS-registrering og plan.  
 
Erfaring fra ALLSKOGs planavdeling viser en kostnad pr dekar; 

 MiS-kartlegginga i Mosvik kostet kr 9,15 per daa produktiv skog. MiS i en kommune 
koster fra 200.000-800.000,-kr.  

 Skogbruksplan med førstegangs MIS kostet i Namsskogan kr 22,83 per daa. 

 Skogbruksplan med førstegangs MIS i Lierne/Røyrvik kostet kr 28,03 per daa. 
 

 
 
Veiene gir tilgang, og forutsigbarhet året rundt 
I 2015 ble det gitt en rekordhøy tildeling til skogsbilvegbygging fra staten på 121 millioner 
kroner. Dette er fantastisk bra, selv om behovet viser for de neste 20 årene at vi trenger en 
4-dobling av byggingen i fylkene langs kysten, for å sikre tilgang til hogstmoden skog. Et 
hogstlag koster allerede 2600,-kr i timen i drift. Disse timene blir mer effektive med et 
tilstrekkelig vegnett i skogen. Transportkostnadene er større i kystfylkene enn i innlandet og 
også her trengs en dreining av midlene. Sammen med satsing på offentlige veger og 
tømmerterminaler ser vi allerede en forbedring i transportmulighetene til skogindustrien.  
 
Bygging av skogsbilveger bidrar til mer miljøvennlig kjøring i skogen, minsker 
terrengtransporten og dieselforbruk. Det sikrer arbeid året rundt for skogsentreprenørene 
og forutsigbarhet for levering til industrien. Vegbygging er tunge løft for skogeierne, men gir 
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stor samfunnsnytte gjennom de tømmermengdene de frigjør 
for industriutnyttelse. Investeringsmidler til vegbygging fra staten er dermed svært 
samfunnsøkonomisk lønnsomme bidrag. En krone i investeringsmidler fra staten til 
skogsbilveg gir høyere avkastning enn noen annen klimavennlig investering, all den tid vi vet 
at tømmerverdien tidobles i samfunnsnytte gjennom nasjonal videreforedling.   
 
Effektiv forvaltning av investeringsmidlene 
Det som kan bidra til større kostnadseffektivitet for investeringsmidlene i skogbruket er 
tilbakeføring av forvaltningsansvaret for NMSKmidlene fra kommunene til fylkesmennene. 
Det er i dag en omfattende prosess for tildeling til kommunenivået, med kommunale 
strategier/retningslinjer for prioritering, søknad og rapportering til fylkesmannen, 
fylkesmannens kvalitetssikring før innlegging i fagsystem.  
Skogbrukskompetansen i kommunene bør i større grad brukes til aktiv veiledning av 
skogeiere, og forvaltning av tilhørende lovverk og forskrifter.   
 
Spesifikke muligheter i fylkene i ALLSKOGs område 
 
Troms: 
Aktuelle kommuner for skogbruksplanlegging framover Balsfjord og Målselv. Der er det 
ambisjoner om å kartlegge utvalgte arealer. Ny flisterminal i Balsfjord bidrar til positivitet og 
aktivitetsøkning. Utvalgte eiendommer i Statskog ble MiSregistrert i 2014. Dette bidrar til å 
tilgjengeliggjøre ny skog for hogst. 
 
Nordland: 
Aktuelle kommuner for skogbruksplanlegging framover er Brønnøy, Sømna og Bindal som 
har oppstartsår i følge hovedplan i 2015. Saltdal og Fauske står oppført med oppstart 
mellom 2014-2019. Kommunene i Ofoten, Narvik, Evenes, Kjeldsund og Ballangen 
ferdigstilles i år. Det er dermed en god hovedplan som er lagt i samarbeid med 
Fylkesmannen i Nordland. Dette bidrar til satsing og forventninger blant skogeierne i fylket, 
og bør følges opp. Hovedplan skogsbilveg i Nordland er også på plass, og viser et stort behov. 
Norges største skogreisingsfylke er på dette viset klar for økt aktivitet. Fylket er imidlertid 
industrisvakt og er avhengig av transportvilkår for å sikres avsetning. Nordland har også flere 
øyer med store hogstmodne volum. Omlastingstilskuddet er ikke nok for å sikre båttransport 
fra disse, og entreprenører investerer ikke i nye transportløsninger som trengs til utskiping 
på grunn av manglende forutsigbarhet.  
 
Nord-Trøndelag:  
Hogstaktiviteten er økt betraktelig og det viktige framover for å sikre en forutsigbar økt 
tømmertilgang til industrien, og dermed sikre industriens eksistens og skogeiernes 
avsetning. Videreføring og videreutvikling av smarte endringer i virkemiddelbruk er viktig. 
Forsøk med driftstilretteleggingstilskudd har gitt mer tømmervolum under barmarksdrifter. 
Dette gir igjen en jevnere tømmertilgang gjennom året til industrien og jevnere 
arbeidstilfang for skogsentreprenørene. Vindfallrydding i 2014 gir økt behov for planting i 
årene framover. Aktuelle kommuner for skogbruksplanlegging framover er Grong med antatt 
oppstartsår i 2016 og Verdal med antatt oppstartsår i år. Namsos er i gang. Leksvik, Flatanger 
og Vikna kan antakelig også startes opp i år. Dette viser et stort behov for midler i årene 
framover, som igjen kan gi større aktivitet. 
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Sør-Trøndelag: 
Aktiviteten er sterkt økende i fylket og dette fører til økte behov for investeringsmidler til 
skogkultur og driftstilretteleggingsmidler. Med ny vegplanlegger hos Fylkesmannen skjer det 
mye bra vegbygging. Og skognæringas flaskehalsprosjekt for å få implementert 60 tonn og 
24 meter for tømmervogntog på de offentlige vegene bidrar til å få åpnet flere områder for 
hogst. Aktuelle kommuner for skogbruksplanprosjekt er Holtålen, Skaun og Rennebu som 
har startet prosjekt i 2014. Rissa og Bjugn starter i år. Agdenes, Hemne, Snillfjord og Hitra vil 
antakelig starte i år. Selbu kan være aktuell i 2016. Melhus har nettopp fått ny plan.   
 
Møre og Romsdal: 
Flere kommuner har nå meldt sin interesse for skogbruksplanlegging og MiS-registrering, 
etter mange år der lite har skjedd i fylket. I 2014 endret situasjonen seg og i årene framover 
vil det skje mye. Sykkylven, Stranda og Norddal er godt i gang med planprosjekt. Rauma, 
Sunndal, Halsa og Aure vil antakelig starte opp i år. Tingvoll er godt i gang og er svært 
positive. Oppdaterte og nye planer vil være avgjørende for videre og økt aktivitet, og 
offentlige investeringsmidler er avgjørende for gjennomføring av nye MiS-registreringer og 
planlegging. Økt aktivitet viser mangel på oppdimensjonering av tilskudd i mange 
kommuner. Etter Dagmarorkanen ble det store behov for planting, mye må også replantes 
etter frosttørke i fjor, men økt aktivitet i fylket krever en ny tilskuddsdimensjonering. En ser 
også at enkelttiltak som furuprosjektet i Tingvoll gir stor kvalitetsforbedring. 
 
Fylket hogger 30% av taubanevolumet i Norge, og dette volumet vil øke. Investeringsmidlene 
til taubane går av samme potten som vegmidlene. Taubanedrift er et viktig bidrag for å øke 
hogsten framover. Dette er dyrere hogster i bratt terreng og er helt avhengig av det 
offentlige bidraget for å sikre lønnsomhet i driften mot skogeier. Likevel er en offentlig 
investering i disse driftene lønnsomme for samfunnet. 100,-kr pr m3 tømmer i offentlig 
tilskudd til taubanedrift gir 3000,-kr i direkte samfunnsøkonomisk verdi. 
Når det gjelder vegbygging må fylket ha langt større tildeling i årene som kommer. Det ligger 
mange søknader om bygging, og tilskuddsbehovet er langt større enn tildelingen.  
Møre og Romsdal har enorme muligheter for økt verdiskaping om man sikrer fylket en 
oppdimensjonert tildeling. 
 
 
Fylkene langs kysten har et stort uutnyttet verdiskapingspotensiale fra skogen. En økt satsing 
fra alle aktører i verdikjeden sammen med myndighetene, vet vi bidrar til økt aktivitet. Som 
den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, håper vi de ovennevnte prioriteringer 
tillegges vekt i jordbruksforhandlingene i år. 
 
Skog er genialt! 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
Anna C B Moe/sign 
Næringspolitisk sjef 
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