
GJENNOMFØR 
DET GRØNNE SKIFTET



Gjennomfør det grønne skiftet 
Det grønne skiftet starter med enkle grep i lokalpolitikken. Skogeierne 
i ALLSKOG har en fantastisk ressurs som bidrar til framtidas grønnere 
samfunn. Å velge skogens produkter er genialt, kjapt og trygt. I tillegg er 
det gjennomførbart lokalt i hele landet. 

Skogeierne 
oppfordrer politikerne 

til å legge føringer 
for materialbruk i 

kommunens planer. 
Bygg i tre! 

Skogeierne 
oppfordrer 

politikerne om 
å gjennomgå 

veglista og sikre 
framkommelighet 
for tømmerbiler. 

Få fram tømmerbilene 
Å tillate tyngre og lengre tømmervogntog er bra for klimaet og 

kommunebudsjettene. Det gir færre turer og mindre vegslitasje. 

Det er viktig for en mer effektiv verdikjede for skognæringa. 

Mange offentlige veger er i dag flaskehalser for tømmerbiler som 

gjør at skogindustrien ikke kan kjøpe tømmer fra disse områdene. 

Dette medfører tap i inntekt for skogeierne og samfunnet. 

Fyr med ved 
Å sikre at nye bygg har fleksible varmesystemer, gir grunnlag 

for vannbåren varme basert på skog. Det kan sikre rydding av 

gjengrodde arealer og bruk av lokale bioressurser. Kommunen 

bør i tillegg sikre utfasing av oljefyring i bygg, og følge opp 

klima- og energiplanene i kommunen. Et bioenergimarked 

lokalt som gir grunnlag for lokal flishogger, vil gi positive 

endringer i kulturlandskapet.       

Bygg i tre 
Lokale utbyggingsprosjekter er viktig klimapolitikk. På 

verdensbasis står bygningssektoren for 33% av CO2-utslippet. 

Økt bruk av tre i bygg er klimavennlig, trygt, vakkert, gir et 

godt inneklima og er konkurransedyktig på pris. Trebygninger 

lagrer store mengder CO2 i byggets levetid i motsetning til andre 

byggematerialer som bidrar negativt til CO2-balansen. 
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Skogeierne 
oppfordrer 

politikerne om 
å gi føringer for 

vannbåren varme i 
bygg. 

Skogeierne 
oppfordrer 

politikerne om å ta 
lederrollen for felles 
klimadugnad og ny 

skogressurs.

Sikre tilgang til skogen 
Hovedplan for skogsbilveg bør prioriteres. I tillegg bør 

lunneplasser og snuplasser inntegnes i kommuneplanen, 

for å sikre tilgang til skogressursen med hogstmaskiner og 

tømmerbiler. Kommunen bør legge til rette for økt bygging av 

skogsbilveger både for å sikre tilgang til skogressursen, minske 

terrengskader ved skogsdrift, og sikre store og små innbyggere 

tilgang til turer i skog og natur. 

Skogressursen er framtida!  
Økt klimavennlig verdiskaping på bakgrunn av ressursene fra skogen bidrar til det grønne skiftet. 

Å bruke fotosyntesen i grønne vekster for å erstatte svart olje er løsningen, enkelt oppsummert. 

Vårt skogkledde, og stadig mer gjengrodde land har et unikt utgangspunkt for å skifte til grønn 

lokal produksjon, med kortreist virke som gir et grønt forbruk. Vi har etterspørsel etter tømmer 

i verdikjeden innen skog, og skogressursene står klar. Skogindustrien trenger mer tømmer, og 

hogsten kan økes betraktelig uten at det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. 

Økt bruk 
av skog

Skogeierne 
oppfordrer 

politikerne om å 
satse på skogeierne 

og bidra til økt 
skogsbilvegbygging.

Plant skog på gjengrodde arealer 
Planting av skog på gjengrodde arealer er ett av de mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene for et bedre klima. 

Dette bidar til en økt skogressurs for kommende generasjoner. 

Det er lokaldemokratiet som bør vurdere arealer for skogplanting 

sammen med lokale grunneiere. Kommunen vil da kunne gå 

foran med lokale klimaskoger som det raskeste og enkleste 

klimatiltaket i landet. Regjeringen har nå bevilget midler til 

oppstart av skogplanting som klimatiltak.

 Bedre  
klima= Økt lokal 

verdiskaping+ 
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 For å sikre en mest mulig klimavennlig og effektiv transport 

av tømmer ut fra skogen fram til skogindustri og forbruker, 

bør kommunen gjennomgå sine veglister og bidra til at 

tømmervogntog på opptil 60 tonn og 24 meter får økt tilgang til 

det kommunale vegnettet.



ALLSKOG SA er et samvirke som eies og 
er til for skogeiere i Møre og Romsdal, 
Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. 

www.allskog.no
www.skogergenialt.no

ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes 
økonomiske interesser tilknyttet eiendommen, 
og tilbyr alle skogtjenester en skogeier trenger. 
Kompetansen i skogeiersamvirket har gjennom 
generasjoner bidratt til klimavennlig verdiskaping 
og avkastning på skogressursen. 


