
 

 

 
 
 

TIL ALLE MED ENGASJEMENT FOR SKOG 
 
 

Trondheim, 15. desember 2017 
 
ORGANISASJONSMESSIGE ENDRINGER I ALLSKOG 

 
Vi har ikke flyttet.  

 Du finner fortsatt hovedkontoret i Ingvalds Ystgaards vei 13 A på Tunga i Trondheim. 

 Telefonnummer til sentralbordet er fortsatt 815 59 980, og oversikt over alle oss 
ansatte finner du på www.allskog.no 

 
MEN: Vi har organisert oss annerledes, og her følger en kort oppsummering av hvem som gjør 
hva i ALLSKOG framover. 
 
Hovedendringen i ALLSKOG er knyttet til at vi har delt den gamle markedsavdelingen i tre. 
Virkesinnkjøp og Produksjon er de to avdelingene som fortsatt jobber opp mot skogeierne, 
men nå med annen fordeling av oppgaver.  
I tillegg har vi opprettet en egen avdeling for Industrisalg. 
Ergo er skogbrukslederne i all hovedsak nå delt inn i to avdelinger.  
 
Du kan lese mer om dette lengre ned i brevet. 

Hvor finner jeg min skogbruksleder? 

Skogbrukslederne finner du oversikt over kommunevis på 
www.allskog.no/skogbruksledere 

 

Ledergruppen består av følgende personer:  

 Snorre F. Furberg, adm. direktør  

 Karin Klingenberg Hokstad, Virkesinnkjøp 

 Frank Brudal, Produksjon 

 Jostein Smemo, Industrisalg 

 Vegard Aune, Planavdelingen 

 Oddny Estenstad, organisasjonssjef med ansvar for eierorganisasjonen, 
skogeierlagene, andelseierne, næringspolitikk og ALLSKOGs deltakelse samarbeidsfora, 
politiske fora, kommunikasjon 

 Magnus Mestvedt, HMS/Kvalitet  

 Eirik Wean, IT-sjef  

 Ellen Kristine Støre Govatsmark, økonomisjef  
 
AVDELINGENE 

Planavdelingen får to hovedoppgaver.  

 Planavdelingens hovedoppgave er fortsatt å tilby skogbruksplaner. I tillegg er Frivillig 
vern og annen skogfaglig rådgivning samlet i avdelingen.  



 Arbeidet med ALLSKOGs egen skogbruksplan som innebærer strategisk kartlegging av 
ressursene i ALLSKOG-teigen, herunder planlegging av tiltak, myndighetskontakter og 
andre samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil over tid utløse lønnsomhet knyttet til 
volum som ikke er drivbart i dag (mangler bru, vei, oppskriving vegliste, oversikt over 
ressurs) samt klargjøre tilgjengelige volum.  

 
Vegard Aune leder avdelingen.  
Avdelingen har fått tilført nye medarbeidere for å løse de nye oppgavene. 

Virkesinnkjøp 
Avdelingen har ansvar for: 

- kontrahering og planlegging av drifter og andre skogkulturtjenester 
- Skal overlevere en ferdig signert kontrakt med ferdig planlagt drift til 

produksjonsavdelingen 
- ALLSKOG-service, vårt nye kundesenter skal yte service til skogeier ved aktivt avdekke 

interesse for skogsdrift, skogkultur og skogforsikring, og ta i mot innmelding fra 
egenaktive skogeiere. 

Karin Klingenberg Hokstad leder avdelingen med Per Arne Løvhaugen som nestleder. 
 

Produksjon: 
Avdelingen har ansvar for: 

- Ansvar for å legge en optimal produksjonsløype for entreprenører 
- Ansvar for avtaler med entreprenører og andre leverandører 
- Kontaktpunkt mot logistikk/transport 
- Drifter kontorstøtte (back-office) og avslutter oppdrag, samt utfører kontrolloppgaver 

Frank Brudal leder avdelingen med Arvid Eriksen som nestleder. 
 
Industrisalg 
Avdelingen har ansvar for å forhandle med industrien og følge opp leveranser mot 
industrikundene. 

Jostein Smemo leder avdelingen. Bjørn Næsvold og Ole Hartvig Bakke rapporterer til avd.leder. 
 
HVORFOR NY ORGANISERING? 

 Vi har behov for å tilrettelegge for større grad av industrialiserte og standardiserte 
prosesser for å ytterligere effektivisere driften framover.  

 Vi har behov for å forenkle hverdagen til skogbrukslederne og fokusere oppgavene på 
det de er best til og der selskapet har mest nytte av kompetansen og den geografiske 
tilstedeværelsen.   

 Vi har behov for å øke styrbarheten av organisasjonen. 

Skogbrukslederne vil heretter ha et mer tydelig ansvar inn mot virksinnkjøp eller produksjon. 
Når skogbruksleder og skogeier er enig om kontrakten, tar produksjonsleder over ansvaret for 
å legge til rette for en mest mulig effektiv logistikk fra stubbe til industritomt. 

www.allskog.no/ansatte er din viktigste kanal for å finne medarbeider i ALLSKOG.  

Der finner du alle avdelinger med navn på ansatte, mobilnr og epostadresse. 

 

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på!  Med hilsen ALLSKOG  


