
Næringspolitiske saker fra ALLSKOG 2016 

2016 var et mellomvalgår, preget av Solberg-regjeringens meldingsarbeid og strategier rundt 

det grønne skiftet. Skog har fått en økende aktualitet som klimaregulator gjennom målet om 

det grønne skiftet i samfunnet, og den omforente rapporten fra Miljødirektoratet, NIBIO og 

Landbruksdirektoratet «Vern eller bruk av skog som klimatiltak M-519 2016» fastslår endelig 

at bruk av skog er det beste klimatiltaket.  

Stortingets behandling av Meld. St.6 - Skogmeldingen (2016-2017) slår fast at skog- og 

trenæringen er en strategisk viktig næring for Norge og understreker skogens helt sentrale 

rolle for klima, miljø og verdiskaping. Parisavtalen trådde i kraft 4.nov. 2016. Regjeringens 

ekspertutvalg Grønn konkurransekraft la fram sitt arbeid 28.oktober 2016 og regjeringens 

Bioøkonomistrategi ble lagt fram 29.nov. 2016 på byggetomta til Biogassfabrikken på Skogn.   

Den økte oppmerksomheten rundt sirkulærøkonomi/bioøkonomi og klima og fastslåelse av 
skogens rolle har gitt skogbruket flere konkrete tiltak, som klimaskogplanting, gjødsling av 
skog, tilskudd til tettere planting (nå også suppleringsplanting), samt økte 
infrastruktursatsinger i skogen, langs offentlig veg og mot sjø til kaier. Det er stor politisk 
goodwill også for tiltak opp mot skogindustri, skattelegging og annet som sikrer økt aktivitet 
i næringa. Likevel ser vi at en helhetlig tilnærming mangler, når offentlig miljøbyråkrati øker 
og miljøhensynene i skog ikke blir forenklet.     

Nasjonalt bruprogram                                                                                                                
ALLSKOG har arbeidet sammen 
med NSF siden i 2015 for å få på 
plass et investeringsprogram for 
bruer på fylkesvegnettet som ikke 
tåler 60 tonns totalvekt fra 
tømmervogntog. Innstillingen til 
Skogmeldingen fastslo dette i 
januar 2017: «Flertallet har 
merket seg at regjeringen foreslår 
å etablere et flaskehalsprosjekt i 
NTP 2018–2029. Flertallet støtter 
opprettelsen av et 
flaskehalsprosjekt. Det er viktig at 
flaskehalsprogrammet gis tidlig 
prioritering i NTP-perioden utfra 
det store potensialet et slikt 
program har for økt 
konkurransekraft.»  

Regjeringas forslag til Nasjonal 
Transportplan framlagt 5.april 
2017 ga grunnlag for jubel i 
skognæringa, økte inntekter for 
den enkelte skogeier, økt aktivitet 



i skogen, og en styrking av skogindustriens konkurransekraft. I meldingen foreslår Regjeringa 
at det settes av 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023 til et bruprogram for 
fylkesvegnettet, til sammen 300 millioner kroner. Formålet med midlene er å forsterke eller 
skifte ut svake bruer som er flaskehalser for tømmertransporten. Dette vil spare 
skognæringa for flere titalls millioner kroner på landsbasis, også andre næringer vil nyte godt 
av dette.  

ALLSKOG har arbeidet for oppgradering av bruer siden forrige regjering ga oss mulighet til å 

kjøre med lengre og tyngre tømmervogntog. Marit Arnstad var da Samferdselsminister og 

økte fra 22 til 24 meters vogntog i 2012, og fulgte på med en økning fra 56 til 60 tonns 

vogntog i 2013. Hun la da inn en bestilling til Vegdirektoratet om at alle bruene på 

fylkesvegnettet måtte undersøkes for om de tålte økt totalvekt fra våre vogntog. 

Vegdirektoratet har nå gjennomført undersøkelser på landets 11600 bruer på 

fylkesvegnettet og skognæringa selv har prioritert hvilke bruer som vi vil spare mest penger 

på å få oppgradert. Fylkeskommunene får nå mulighet til å bistå lokal skognæring i større 

grad. Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak. Vi kan 

fjerne én av fire tømmerbiler fra vegnettet når tillatt totalvekt økes fra 50 til 60 tonn på de 

bruene som står igjen. I tillegg til vesentlig reduserte transportkostnader innebærer dette 

også en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp og energibruk.   

Taubanemidler                                                                                                                                           
Møre og Romsdal gikk tom for 
tilskuddsmidler til 
taubanedrifter etter halvgått år i 
2016. For å sikre entreprenører 
og helårsdrift skrev ALLSKOG og 
FMMR brev til 
Landbruksdirektoratet. De 
bevilget 750.000,-kr mer til 
taubanedrift i Møre og Romsdal. 
Alt gikk til vår skogsdrift i Volda. 
Som oppfølging av saken fikk 
ALLSKOG møte med LD 
26.januar 2017 for å gi våre 
innspill til fylkesfordeling og 
innretning av tilskudd som vil gi 
økt samfunnsnytte.  

ALLSKOG/Kystskogbruket har 
fått i oppdrag å lage en felles 
prioritering for taubanedrifter, 
som vil gi en mer forutsigbar og 
bedre utnyttelse av tilskuddet 
fra LD.  

Oppslag i Romsdals Budstikke: 



Kampen for 
virkelighetsoppfatningen                                                                                                                       
WWF, enkelte politiske partier, Naturvernforbundet, flere botanikere og biologer og NRKs Ut 
i naturen-redaksjon har felles agenda i media for å minimere det aktive skogbruket og sikre 
økt vern av skogen. ALLSKOGs deltakelse i media gir en balanse i det offentlige ordskiftet og 
er verdsatt blant våre eiere og sympatisører.   

Eksempler er vår kronikk «Når WWF gråter ved hogstmaskinen» gikk landet rundt på sosiale 
medier, og stod på trykk i aviser i Trøndelag og Nordland, etter NRK saken om hogst i 
Krødsherad. Innlegget «Følelser for trær» som et innlegg i sitkadebatten i nord, ble tatt inn i 
alle aviser nord for Saltfjellet og hele Troms.  

ALLSKOG har vært aktive i media i 2016, og vi bruker media til markedsføring, 
kunnskapsoverføring til samfunnet og i den politiske debatten om skog.   



Adresseavisa 12.desember 2016 



Tilgang på offentlige veger for tømmervogntog            

I 2016 har vi intensivert arbeidet opp mot offentlige 
myndigheter for å sikre tilgang på offentlig veg for 
tømmertransporten. I tillegg har vi fått tatt i bruk digital vegliste 
i ALLMA fra november etter næringspolitisk arbeid siden 2013. 
Digital vegliste effektiviserer transportplanleggingen ved 
skogsdriftsplanlegging, da vi nå har veginfo i kart i stedet for i ei 
liste med vegnavn, en trenger å være lokalkjent for å bruke.   

ALLSKOG tok et initiativ mot Jernbaneverket for utsjekk av 
muligheter for kampanjehogst i Midtre-Gauldal der Rognes bru 
stenger for 100.000m3. Dette ble avslått, og vi har igjen tatt 
initiativ mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å sikre 
forskutteringssaken fra kommunen om Rognes Bru i 
fylkesbudsjettet. STFK vedtok vegbudsjett med formuleringer 
om at flaskehalser for skognæringa skal prioriteres og bevilget 
18 millioner spesielt til bruer.  

63,5 mill kr til fylkesveg i Lierne i NTFKbudsjettet vil fjerne 
telerestriksjoner for tømmervogntog.  

Vegdirektoratet gjorde flere unntak for vegsaker fra ALLSKOGs 
område i 2016. Et eksempel var endringen av forskriften 
veglisten midt i perioden etter feil i Sykkylven kommune, som 
sikret båtavgang og virkeskvalitet.  

Vi har oppnådd et svært godt samarbeid med vegmyndighetene 
for å sikre størst mulig tilgjengeliggjøring for skognæringas 
transporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leserinnlegg i Kommunal Rapport i november 2016 



Offentlig miljøforvaltning  

                                                                                                                                                                       
Informasjon om sensitive dyre-, fugle- og plantearter er vanskelig tilgjengelig i Norge, for å 

hindre faunakriminalitet, som eggtyveri og ulovlig uttak. 27 arter er vurdert som sensitive og er 

derfor unntatt offentlighet. Skogbruket har siden Miljøinformasjonsloven kom i 2004 vært lovt 

tilgang til lokasjoner for sensitive arter i skogen. Dette er avgjørende for å sikre ivaretakelse av 

dem under hogst og andre skogtiltak. Informasjonsflyten fra miljømyndighetene til skogbruket 

har ikke vært tilstrekkelig og hensiktsmessig i alle disse årene, men Miljødirektoratet lovte bot og 

bedring i møte med ALLSKOG 30.september i 2016 og lager en gradert innsynsløsning som vil 

forenkle skogbruksledernes hverdag betraktelig.      

 

I skogbruket gjøres et nitidig arbeid for å sikre ivaretakelse av utrydningstruede og sårbare arter 

foran hver hogst. Bare i ALLSKOG gjennomføres ca 1700 hogster pr år, der skogbrukslederne i 

forkant er i kontakt med grunneiere, kommunen, lokale ornitologer samt sjekker databaser som 

finnes for å utarbeide miljørapport for å sikre hensiktsmessig ivaretakelse av de miljøhensyn som 

skal tas. Ofte trengs flere befaringer i skogen for å være sikker på at en har utelukket for eksempel 

rovfuglreir i et område foran hogst.   

 

Med Miljødirektoratets innsynsløsning, som ALLSKOG deltar i testingen av, vil driftsplanleggingen 

i ALLSKOG gå over fra et usikkert og kostbart detektivregime til en forutsigbar løsning med 

innsyn i digitale kart. Miljødirektoratet vil med dette bidra til en helt ny hverdag for 

driftsapparatet i skogbruket i hele Norge. Det vil gi forutsigbarhet for hvilke miljøhensyn som skal 

tas under drift og det vil gi effektivisering i praktiseringen av miljøhensyn. 

 

Artsdatabanken produserer ny Svarteliste over arter i Norge. Den skal være ferdig i 2018 og 
ALLSKOG følger arbeidet nøye. Vi er orientert om arbeidet så langt, men er svært skeptiske 
både til kriteriesett og metode det arbeides etter. Svartelisten fra 2012 vurderte de første 
utenlandske treslagene, og Landbruksdepartementet melder nå at resultatet 
forvaltningsmessig nå er at enkelte treslag nærmest har blitt forbudt uten god grunn. Nå 
venter antakelig en regional vurdering av gran, noe som kan gi regionale svartelistede arter 
på grunn av tidspunktet for utbredelse. ALLSKOG og Kystskogbruket venter å få 
oppfølgingsmøter i slutten av 2017 for å få ekspertgruppenes foreløpige vurderinger.  

https://www.allskog.no/upload/2016/10/17/figur-dataflyt-sensitive-arter.png


Nationen 

Nationen laget sak om uhildet miljøbyråkrat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
28.november 2016. ALLSKOG har fulgt saker og avisinnlegg i lengre tid som har vist en 
negativ holdning til skogbruk. ALLSKOG fikk oppfølgingsmøte FM 24.januar 2017 om saken.   

 

 

INON-siste vers. Frank Jensen (H) og Torhild 
Aarbergsbotten (H) har bistått oss fra 
Stortinget mot Statsråd Sanner og Statsråd 
Helgesen. Verktøyet Inngrepsfrie 
naturområder i Norge brukes fortsatt i enkelte 
offentlige sammenhenger som innsigelse mot 
næringsaktivitet i naturen, men vi har nå et 
håp om at siste rest skal forsvinne, at kartet 
ikke lenger skal produseres, brukes i 
arealforvaltningen eller rapporteres på til 
Stortinget.     

 



Tømmerkaier  

Surnadal Havn åpnet 16.januar 2017, etter bistand med søknad 
om kaimidler fra ALLSKOG. 4,25 mill kr.  

Ørstaterminalen fikk tildelt 12,5 mill kr i 
2016 for opprusting. ALLSKOGs 
forutsetning om oppskriving av offentlig 
veg er med i tildelingsvedtaket.  

Orkanger Havn står nå for tur, og 
ALLSKOG har et godt samarbeid 
med eier.  

Namsos kai fikk 9 mill kr.  

Nærøy. Et lokalt initiativ til 

tømmerkai blir støttet. 

 

Faksimile Avisa Sør-
trøndelag 23.nov16 

 

Surnadal tømmerkai  
For å sikre 
kvalitet på 
tømmeret og 
kostnadseffektiv 
transport av 
tømmer på 
Nordmøre bistod 
ALLSKOG Surnadal 
kommune med 
søknad om statlige 
midler til 
opprusting av kaia. 
Her er et førbilde 
fra Surnadal.  
 

Foto Anna CB Moe 

 

http://www.allskog.no/upload/2016/08/02/surnadal-havn-for-2015.jpg


Trønderavisa 30.august 2016 

 

FMNT leverte ut skogbruksplandata til ALLSKOGs konkurrent  

Skogbruksplandata er skogeiers eiendom, men det offentlige har tilgang på dataene når det 

er brukt offentlige tilskuddsmidler i planprosjekt. Det ble store oppslag i flere medier da 

saken om at FMNT hadde levert ut slike data til SBskog. FMNT innrømmet at dette aldri 

skulle ha skjedd.  

 

 

 



Skogbruksplan          

ALLSKOG tapte en prinsipiell sak mot Landbruksdirektoratet i 2016. LD ga en avklaring til 
skogbruksplanprosjektet Ytre Kyst, som tilsa at skogeiere selv kan avgrense sine områder i 
planprosjekt.  

Dette kan gi store konsekvenser for tilgang på skog framover, da en forventer at skogeierne 
kun får kartlagt hk5. Dette gir dobbel Miljøregistrering i Skog og dobbel kostnad, den dagen 
skogeierne vil hogge (ikke kartlagt) ikkesertifisert skog. Muligheten for avgrensning gir også 
ekstra byråkrati for ALLSKOG når ekstra kartblad for sertifisert skog/ikkesertifisert skog for 
samme eier må sjekkes ut før hogst. Det kan også hindre felleshogster og samarbeid over 
eiendomsgrensene.   

Resultat for skogbruket etter forhandlinger om Statsbudsjettet for 2017 

• +29,4 mill kr til skogsbilveger og tømmerkaier i tillegg til forslaget. 

• +200 mill til fylkesveger for opprusting av flaskehalser for distriktsnæringer. 

• Videreføring med samme nivå på Frivillig Vern av skog ca 400mill kroner  

• Klimatiltakene i skog videreført. Tettere planting, klimaskogplanting, 

gjødsling. 

• Treprogrammet i Innovasjon Norge beholdes. 

 

 

 


