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Trelast
Sagbrukene støtter seg nå på et innenlandsmarked hvor etterspørselen er god. Litt tregere i første del av våren enn sør for Dovre, men
ting begynner å røre på seg nå. Logistikksituasjonen er også i bedring og varer finner sin plass
på vei ut av landet. Eksportkanalene for trelast
er betydelig trangere enn i en normalsituasjon,
men en ekstremt lav kronekurs finnes det fortsatt salgsmuligheter. På samme vis er innenlandsmarkedet litt mer beskyttet nå pga. svak
NOK. Men markedsprisene globalt på trelast er
under press og det er svakere lønnsomhet enn
ønskelig i øyeblikket. For høsten så er usikkerheten til å ta og føle på. Bransjen er helt avhengig av at flere større byggeprosjekter settes
i gang. Samt at det offentlige nå sørger for å
være driveren og får i gang flest mulig nye prosjekter – det trengs en aktiv næringspolitikk
for å holde hjulene i gang. Svenske sagbruk som
har hatt permitteringer i vår, har nå kjørt i gang
produksjonen igjen, og det rapporteres om god
tilgang til markedene i Asia for salg.

Massevirke
For massevirkekjøperne har situasjonen vært
bedre, og det meldes om en stabil omsetning.
Her har selvsagt valutasituasjonen medvirket til
at nye markeder har blitt tilgjengelige. I tillegg
har en svekket konkurranse gitt Norske Skog
tilgang på nye markeder. Generelt har forbruket
av avispapir gått kraftig ned første halvår. Det
gjenstår å se om vi blir påvirket av dette utover
høsten. Smelteverksindustrien ser ut til å være
vinneren så langt. Med lave kraftpriser og
svak valuta har de manøvrert seg godt de siste
månedene. De melder fortsatt om full produksjon fremover.
På saga til leder av Rana skogeierlag Per Håkon Altermark ble kontrakt om skogbruksplan i Rana underskrevet. Skogbrukssjef John Gunnar Halse bivåner det hele. Vi vinner også kontrakter selv om det er korona.

Lys i enden av tunnelen
En god del bedrifter og arbeidsplasser opplever utfordrende dager med
markeder som er i raske og til dels uforutsigbare endringer. Usikkerhet
preger hverdagen og beslutningsgrunnlaget.
SKOGSINDUSTRIEN ER IKKE noe unntak i så måte,
men i det hele ser det ut for at ALLSKOGs industrikunder har en litt greiere hverdag enn andre
bransjer. I øyeblikket er alle i produksjon uten
permitteringer. I den korte horisonten handler det nå om å ta kontroll på lagersituasjon av

råvare og ferdigprodukter inn mot ferien. Hva
som skjer etter ferien er høyst usikkert, men
så langt har alle signalisert at de ønsker planlagte volumer i andre halvår. Dette gir oss en god
mulighet for en langsiktig planlegging, for innkjøp og produksjon resten av året.

Granbarkbiller
Det er med en viss spenning vi nå går inn i barkebillesesongen. Hvis Europa unngår store og nye
angrep i sommer, vil vi ha en grei volumbalanse
i Nord Europa og Skandinavia inn mot ferien. Så
langt er tilbakemeldingene at svermingen har
vært varierende men lav i Skandinavia, mens
det fra Tyskland rapporteres om større billeaktivitet.
Alt i alt, en krevende og utfordrende situasjon for skogbruket og skogsindustrien i øyeblikket og de nærmeste månedene. Men så
langt har vi kommet oss igjennom tøffe uker
med hodet godt over vannet, og vårt viktigste
fokus er å holde hjulene i gang.
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Kent Paulsen laster tømmer med 3D-briller fra førerhytta.

Kent laster tømmer
med 3D-briller
Det transporteres hvert år flere millioner kubikk med tømmer langs norske
veger, det er flere hundre tusen enkeltturer for tømmerbilsjåførene.
det i skrivende stund mer enn seks meter med
snø der det har vært drifter i det siste, så det blir
ikke oppdrag på Helgeland før maskinene kryper
ned i lavlandet.

DET ER PÅ smale veger, på andre siden av elva og
der ingen skulle tro at noen kunne bo. Kent Paulsen fra Salten var den første i Norge som droppet den gjenkjennbare krana bak på tømmerbilen. Han laster tømmer fra sjåførhytta med
3D-briller.
Kent Paulsen er på oppdrag i Trøndelag, han
skal frakte tømmer fra Melhus og Skaun, to mellomstore kommuner sør for Trondheim. I løpet
av de neste turene skal Kent til Norske Skog på
Skogn, og til Inntre på Steinkjer. Han er 45 år og
har kjørt tømmerbil i nesten hele sitt yrkesaktive liv, 23 år på vegen har det blitt, i et litt for
langstrakt land. Kent bor i Salten, men der ligger

Hvorfor valgte du å bytte ut kranhuset bak på
bilen med 3D-briller?
- For to år siden skulle jeg investere i ny tømmerbil. Da skulle jeg ruste meg for framtida, derfor
valgte jeg en bil som har fire akslinger på bilen i
stedet for tre. Jeg valgte bort kjettinger til fordel for luftestyrte automatstrammere for å
sikre tømmerlasten. I tillegg dro jeg til sør i Sverige for å se på de mest moderne tømmerbilene,
der oppdaget jeg at de gikk an å bruke 3D-briller.
Kent sparer dermed 400 kg i vekt på bilen for
den ekstra kranhytta. Men forteller at å bytte ut
kjettingene med de automatiske strammerne gir
en ekstra last på 300 kg, så totalt sett går tilpasningene han har gjort med tømmerbilen ut i null.
Hva er den viktigste grunnen til at du droppet
kjettingen og kranhuset?
- Noen sier det er latskap å laste tømmer fra
førerhytta, men da får de klar beskjed fra meg.
Hvis de er ute etter ei treningsøkt kan de gjøre
det for hånd, for meg handler det om sikkerhet
når jeg ferdes langs vegen – jeg vil ha denne jobben til jeg blir gammel, smiler han.
Kent er i godt humør når han peker og viser

frem Norges største førerhus for kran til lasting
av tømmer. Det er komfortabelt, moderne og en
arbeidsplass han trives på. Treskoene står pent
oppstilt, det er ryddig og rent og han finner raskt
frem utstyret som trengs for å laste.
Siden Kent Paulsen oppgraderte og byttet
ut kranhytta som den første i Norge, er det per
dags dato en tømmerbilsjåfør til som han vet om
som har byttet ut kranhytta med 3D-briller. - Jeg
tror flere vil komme etter, det er et mye vanligere syn i Sverige, forklarer han.
Kent går foran og utvikler næringa
Frode Moen er daglig leder for TSN – Transportselskapet Nord AS. Han sørger for at sjåførene
har arbeid og organiserer driften av tømmertransporten gjennom fire fylker og på utallige
kilometer med veg. Moen har god kontroll på
utviklingen i bransjen og følger sjåførene sine
tett.
Kent har gått litt sine egne veger og tilpasset
bilen, hva tenker du generelt om slike tilpasninger på tømmerbilen?
- Det er mange fordeler med det. For sjåfører
med belastningsskader er dette et tilpasset kjøretøy som gjør at flere kan stå lenger i jobb. Skuldre, rygg og knær er belastet for sjåfører generelt og en forenkling er derfor smart.
For det andre er dette en sikker måte å laste
tømmer på. En slipper at sjåføren går ut i vegbanen på en trafikkert veg og ut med tømmeret
hvis det skulle skje noe under lastingen.
- For det tredje er det bra for rekrutteringen.
Det er ingenting som er så rått som å kjøre tømmerbil i transportnæringa, de beste sjåførene
kjører tømmerbil. Hvis du i tillegg kan bruke
3D-briller til å laste tror jeg det kan bidra til at
flere ønsker seg til næringa vår. Vi trenger ny
teknologi inn i bransjen, sier han.
At han har valgt fire akslinger i stedet for tre,
hvilke fordeler gir det?
- Det er ekstra godt egnet på små og vanskelige tømmerbilveger. Du får to tonn ekstra på
bilen fra hengeren og snittvekten går litt opp.
Samtidig er det en bil som kan være godt egnet
på kippeoppdrag (mellomlasting av tømmer over
svak veg eller ei bru fra lunneplass til en offentlig veg som tåler 24 meter og minimum 50 tonn).
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Allskog skal produsere nye
skogbruksplaner i Rindal og Rana
Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i Rindal kommune og i Rana
kommune, og du er herved invitert til å delta!
ETTER 1. JANUAR 2016 kreves det dispensasjon
for å kunne selge tømmer uten MiS gjennom ALLSKOG og andre store aktører. En europeisk sertifiseringsordning (PEFC) krever at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper tømmer fra. Med
bakgrunn i dette har skogeierlagene i de respektive kommuner fått på plass et tilbud om ny skogbruksplan med MiS til alle skogeiere i kommunene.
«En skogbruksplan med Miljøregistrering i skog
(MiS) gir deg oversikt over skogens ressurser, den
er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din.»
Dette får du med en oppdatert skogbruksplan
Sumtall for eiendommen
Teigoversikt
Tabeller som viser volum fordelt på treslag,
skogens produksjonsevne (bonitet) og
utviklingstrinn (hogstklasser)
Produktivt skogareal fordelt på bonitet og
hogstklasse
Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet,
hogstklasse, treantall og totalt volum for
bestandet og volum per dekar for
hogstklasse 3-5
Forslag til hogstkvantum i perioden
Bestandskart
Eventuelle nøkkelbiotoper
Regelstyrte behandlingsforslag i alle
hogstklasser
RINDAL: RESSURSOVERSIKTEN TAR utgangspunkt
i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder
av skogen på din eiendom med støtte i laserhøyder.

Taksten baseres på flybilder fra 2017 (noen steder
2014). Rana:
RESSURSOVERSIKTEN TAR UTGANGSPUNKT i en
taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av
skogen med beregning av volum basert på arealbasert lasertakst. Taksten baseres på flybilder fra
2019 og laserdata fra 2019.
Miljøregistreringer i Skog (MiS) og
nøkkelbiotoper
MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare,
spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller
vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper
representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes
97-98 prosent av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard.
Alle som bestiller ressursoversikt, får sine MiSregistreringer innarbeidet i det nye planproduktet.
Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planen.
ALLMA Pluss - en andelseierfordel i ALLSKOG
Med ALLMA Pluss har du alle muligheter til å utvikle og oppdatere din egen skogbruksplan. Du kan
gi deg selv det beste utgangspunkt for å forvalte
skogen din. Det krever dermed oppdaterte skogbruksplandata fra etter 2006, i tillegg til at du
må være registrert med e-post hos ALLSKOG
for at du skal kunne ta ALLMA i bruk. Hvis ALLSKOG ikke har lagd skogbruksplanen i din kommunen må du gi ALLSKOG tillatelse til å bruke

skogbruksplandataene dine for å ta i bruk ALLMA
Pluss.
Dette kan du gjøre med ALLMA Pluss:
Oppfølging og registrering av tiltak
gir oppdatert bestandsinformasjon
Funksjonalitet for tegning/registrering
av kartobjekter
Skriv kommentar i bestand, tiltak og dine
tegnede kartobjekt
APP med utvidet funksjonalitet for online
og offline bruk med sporing og tegning/
registrering av kartobjekt
Lag og skriv ut kart
Annet ajourhold (grenseendringer
med mer)
Mulighet til å legge inn forespørsel om
skogtjenester fra ditt lokale andelslag
Anbefalinger om ungskogpleie, gjødsling,
hogst etc. basert på tilstanden i skogen din

Rindal:

Gammel takst fra 2001.
Ca. 110 000 daa produktivt areal, 220
eiendommer.
Alle eiendommer over 50 daa tilbys deltakelse i prosjektet.
3D fototakst med støtte i laserhøyder.
Påmelding skogeiere i juni 2020.
Leveranse planer oktober 2021.

Rana:

Ca. 455 000 daa produktivt areal, 400
skogeiendommer.
Alle eiendommer over 50 daa tilbys deltakelse i prosjektet.
3D fototakst, arealbasert lasertakst.
Påmelding skogeiere august 2020
Skogeiermøte august 2020
Leveranse planer mars 2022
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Klimaeffekten er stor
Trær tar opp karbon fra lufta og vokser gjennom å lagre karbonet i stammen. Når treverk
brukes i bygg, vil mye av karbonet bli lagret i
vegger og tak gjennom byggets levetid. I tillegg gjøres det plass til et nytt tre der det forrige ble hogget. Bruk av tre i bygg og konstruksjoner har 40-50 prosent lavere CO2-utslipp
enn tilsvarende bygninger og konstruksjoner i
betong og metall. Økt bruk av tre er klimavennlig og det gir et bedre inneklima i bygg, det er
trygt og konkurransedyktig på pris.
HAR DU SPØRSMÅL til innovasjon Norge om
ordningen eller ønsker rådgivning for dine
egne prosjekter besøk nettsiden:
www.innovasjonnorge.no/no/om/kontaktoss/kontakt-oss-om-landbruk-2020/

Ekstra tilskudd for
bygg i tre

400.000 kroner
ekstra for å bygge
i tre
Norske bønder bygger årlig mer enn 400.000 kvadratmeter til en
verdi på om lag 5 milliarder. Her ligger det store muligheter i utviklingen av nye løsninger i tre for landbruket, og muligheter for norsk
verdiskapning i trebasert industri.
STATEN OG JORDBRUKET ble i forhandlingene
i fjor enige om at de ville øke tilskuddet til å
bygge i tre. Både staten og jordbruket vil at
flere landbruksbygg skal bygges i tre. Innovasjon Norge meldt i fjor høst om stor interesse
for det ekstraordinære tilskuddet til å bygge
i tre. Faktisk var interessen så stor at de gikk
tom for tilskuddsmidler tidlig på høsten.
Både staten og jordbruket vil at flere landbruksbygg skal bygges i tre
I tråd med forslaget til Jordbrukets forhandlingsutvalg innføres det et ekstra tilskudd ved
investering i landbruksbygg i tre på inntil 20
prosent av ordinært innvilget tilskuddsbeløp,
sto det i tilbudet fra staten. Tidligere var det
kun mulig å få inntil 10 prosent ekstra i støtte
til å bygge i tre.

Investering i ny driftsbygning eller vesentlig oppgradering av eksisterende bygningsmasse er et omfattende moderniseringsprosjekt for det enkelte landbruksforetak.
Det er viktig at det i forbindelse med et slikt
prosjekt også ses på muligheten for å oppnå
gode miljø- og klimaeffekter, og at dette inngår i vurderingen av tildeling av støtte, står
det videre i tilbudet.
DEN TOTALE RAMMEN for støtte til driftsbygninger i tre kan overskride kronetaket med
inntil 400.000 kroner. Dette slik at også de
største byggeprosjektene i landbruket kan
bli bygget i tre. Det var Norges Skogeierforbund som spilte inn dette forslaget i forkant
av jordbruksforhandlingene.

I 2020, 2021 og 2022 innføres
en ordning med ekstra tilskudd
for bygg i tre for tradisjonelle landbruksproduksjoner for å stimulere til valg
av klima- og miljøvennlige
byggematerialer. Ordningen
gjelder ikke for tilskudd ved
generasjonsskifte.
Ordningen gjelder nytt areal i form
av tilbygg eller nybygg. Tre må
være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.
Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler,
buer, åser eller andre takløsninger
i tre: Inntil 20 % ekstra tilskudd
avgrenset til kr. 400 000.
Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale gis
det inntil 10 % ekstra tilskudd
avgrenset til kr 200 000.
Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig
av om det er søkt om det eller ikke.
Det kan ikke gis ekstra tilskudd til
bygg for produksjoner som strider
mot nasjonale føringer
(som for eksempel utvidelse eller
nyetablering av svine- eller eggproduksjon) eller prosjekter som er
så lavt prioritert i de ulike fylkene
at de ikke kan oppnå ordinært
investeringstilskudd.

