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Dato: 6.januar 2014 
Trondheim   
 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune  
 
 

ALLSKOG SA innspill til jordbruksforhandlingene 2014 
 
Utgangspunktet for skogåret 2013 var svært utfordrende med lavkonjunktur, høye 
transportutgifter, fallende tømmerpriser og stort behov for å øke lokal tømmerforskyning til 
skogindustrien for å ta ned transportutgiftene. Gjennom en iherdig innsats fra alle aktører i 
skognæringa sammen med myndighetene har vi økt aktiviteten gjennom året, og ALLSKOG 
kan se tilbake på en produksjonsvekst på 20% i forhold til i 2012. Dette er tømmer den lokale 
industrien etterspurte, og som nå leveres.  
Dette betyr at næringa sammen med myndighetene kan sikre en god utvikling i næringa. 
 
Trøndelag er en særstilling i landet, fordi vi fortsatt har hele verdikjeden i skog til stede, og 
muligheten for satsing ligger klar. Det er derfor svært viktig for framtida i skognæringa at det 
er stabile og forutsigbare rammevilkår. Jordbruksoppgjøret er et av de viktigste vilkårene i så 
måte. De offentlige investeringsmidlene til skogbruket i Landbrukets Utviklingsfond i 
Jordbruksavtalen gir enorm samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
Det viktige framover for å sikre en forutsigbar økt tømmertilgang til industrien, og dermed 
sikre industriens eksistens og skogeiernes avsetning er å videreføre og videreutvikle disse 
ordningene.  
I Sør-Trøndelag har forsøk med driftstilretteleggingstilskudd gitt mer tømmervolum under 
barmarksdrifter. Dette gir igjen en jevn tømmertilgang gjennom året til industrien og jevnt 
arbeidstilfang for skogsentreprenørene. 
 
Infrastrukturinvesteringer 
Spesielt er skogsbilveginvisteringsmidlene svært lønnsomme for samfunnet. Det er gledelig 
for hele verdikjeden å se Landbruksministerens satsing mot veg i årets LUF-forhandlinger. 
Dette er det samfunnsbidraget som helt klart bidrar mest til økt hogst i den tiden vi nå er 
inne i.  En økning i dieselavgiften fra nyttår både for anleggsdrift og for skogsentreprenørene 
fordyrer både vegbygging og skogsdriftene. Et hogstlag koster allerede 2600,-kr i timen i 
drift. Disse timene blir mer effektive med et tilstrekkelig vegnett i skogen. Økte 
veginvesteringsmidler fra det offentlige vil bidra i positiv retning for å kompensere noe av 
dieselavgiftsøkningen.   
 
Videre er taubanedrift 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. 
 



 

ALLSKOG SA T. 81 55 99 80 firmapost@allskog.no Bankgiro: 9365 19 46660  
7047  Trondheim F. 73 80 12 01 www.allskog.no Org.nr: 989 140 108 

 
Økt planting 
Økt hogst medfører også økt planting. Samtidig med regjeringens framtidige plantestrategi 
for økt tilplanting som klimatiltak, er det viktig å holde høyt fokus på denne investeringen for 
framtidens skog og klimaregnskap.  
 
Enklere forvaltning av skogmidler 
Det som kan bidra til større kostnadseffektivitet for investeringsmidlene i skogbruket er 
tilbakeføring av forvaltningsansvaret for NMSK-midlene fra kommunene til fylkesmennene. 
Det er i dag en svært omfattende prosess for tildeling til kommunenivået, med kommunale 
strategier/retningslinjer for prioritering, søknad og rapportering til fylkesmannen, 
fylkesmannens kvalitetssikring før innlegging i fagsystem.  
I tillegg bør den skogbrukskompetansen som er i kommunene brukes til aktiv veiledning i 
stedet for søknadsbehandling. Skogeierne har stort behov for økt veiledning slik at vi sikrer 
at framtidsskogene blir godt forvaltet. 
 
Skogbruksplanlegging 
Det produktive skogarealet i Sør-trøndelag er på 4,1 mill daa. Ca 50% av dette arealet er 
kartlagt, men mange av skogbruksplanene begynner å bli gamle (15-20 år). Kanskje er bare 
25% av arealet tilfredsstillende planlagt ut fra alder og MIS-kartlegging. 
 
Av det arealet som ikke er kartlagt (2,05 mill daa) er dette heller ikke MIS-kartlagt. Med 
andre ord vil svært mye skog bli umuliggjort for salg etter 31.12.15. Kilde: Regionalt skog- og 
klimaprogram (RSK) Sør-Trøndelag 2013-2015 

 
Prisene for skogbruksplan varierer en del ut fra anbudstekst, eksisterende datagrunnlag og 
oppslutning, men ALLSKOG mener det er behov for 20 mill kroner pr år i offentlige midler til 
kartlegging i Sør-Trøndelag, for å sikre en tilfredstillende plandekning framover.  
 
Dagens ordning gjennom forskriften for skogbruksplanlegging gir altfor omfattende 
prosesser. Det er svært ressurskrevende for kommunen, Fylkesmannen og skogeierne å 
gjennomføre et planprosjekt.  
Det som likevel er viktig å ta med i vurderingene er at skogbruksplaner med 
ressursoversikter bidrar til økt aktivitet i skogbruket og større næringsinteresse blant 
skogeierne.  
 
Nedenfor er ALLSKOGs kommunekart over MiS-dekning. De røde og orange områdene 
mangler i dag MiS. Som dette viser er det flere store kommuner i fylket som mangler 
ressursoversikter og MiS for å sikre aktivitet. 
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Som den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, håper vi de ovennevnte 
prioriteringer tillegges vekt i jordbruksforhandlingene og at Sør-Trøndelag fylkeskommune 
bidrar til å løfte fram disse utfordringene og mulighetene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
Anna C B Moe/uten signatur. Digitalt sendt 
Næringspolitisk rådgiver 

 
 


