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ALLSKOG 2019

• Samvirke eid av 7800 andelseiere

• Driftsinntekter 912 millioner
• Resultat 13,5 mill

• Volum salg virke/flis 1 120 000 m3 
• Drift av 992 000 m3 gårdskog

• Egenaktive 100 000 m3

• Skogkultur/-tjenester
• 18 000 dekar ungskogpleie

• Salg av 5,2 millioner planter og 4,1 millioner stk planting

• Næringspolitisk satsing og økt innsats på kartlegging av skogressursen.

• 70,6 årsverk, samt 7 skogsarbeidere 



Informasjon fra ALLSKOG

1. Fremtidsskog | ALLSKOGplanten

2. Bærekraftig skogbruk | Hogstmodenhetsalder

3. Investeringer i fremtiden



Planting 2019
Møre og Romsdal 



ALLSKOGplanten
Norske planter dyrket i Finland - Hva er gjort? 

• I samarbeid med en av våre plante-entreprenører BestPlanter, er det i Finland 
dyrket frem planter med frø hentet fra Det Norske Skogfrøverket.

• Antall: 400.000 Gran M95.

• Foredlet plantemateriale – Undesløs.

• Voksbehandlet.



ALLSKOGplanten
Norske planter dyrket i Finland – Hvorfor? 

• Vi har i lang tid hatt et begrenset tilbud på voksbehandlede planter. ALLSKOG 
ønsker å imøtekomme den økende etterspørselen fra skogeiere om 
voksbehandlede planter i Møre og Romsdal, men også deler av Trøndelag.

• Samarbeid med Megarden planteskole avsluttet. ALLSKOG tilbyr tilsvarende 
plantevolum i samme geografiske område.

• En betydelig jobb som legges ned før og under plantesesongen. ALLSKOG bruker 
mye ressurser før hver plantesesong, og denne jobben krever i dag mye 
administrasjon. 
• ALLSKOG ønsker effektivisering og økt digitalisering av planteprosessen, dette er et ledd 

i prosessen med målsetting å gi skogeier en redusert pris pr. utsatt plante.



Egenaktive Møre og Romsdal

• Egenaktive vil kunne hente planter fra plantelagerplass når denne er avklart. 

• Enkelte egenaktive vil som før, få plantene fraktet til hjemsted av ALLSKOG. 

• Kjølecontainere lokalt.

Annet: Lokal skogplanter Tore Rød (Rød Skog og Fjell) + ansatte skal plante 180.000 
planter for ALLSKOG i Møre og Romsdal i vår. Her tilbyr vi også voksede M95 og M60 
(ca. 50.000 stk.) planter.



Veien videre 

• Skogplanter Midt Norge tilbyr oss nå voksede planter, nytt av året. De har inngått 
samarbeid med Hokksund Planteskole om voksing av planter. Vi prøver første 
levering med voksede planter fra Hokksund i vår - 100.000 planter.

• Skogplanter Midt Norge har fått oppsigelse av et stort volum planter fra annen 
aktør. ALLSKOG ønsker å støtte opp om Skogplanter Midt Norge, og har gjort avtale 
med de om at vi kjøper volumet de har mistet salget på. Dette volumet vil vi for 
fremtiden tilby Møre og Romsdal. Volumet innebærer også voksede planter fra 
Hokksund.

• Er voksede planter framtiden i næringa? Plast og papp gode erstatninger?

• ALLSKOG jobber hard og målrettet for å påvirke til økt produksjon av M60 og 2-
årige M95 – planter.



HOGST-
MODENHETSALDER 
PÅ SKOG



Biologisk hogstmoden skog – PEFC's nedre alder på 
hogst av skog.

BONITET Alder H.kl. 5 Skogbrukets 
biologisk defisjon

PEFC nedre alder for "lovlig 
hogst". H.kl. 4.

G/F 20 70 50

G/F 17 80 60

G/F 11 100 80



Hogst av ung skog

• Hogst av ung skog reduserer totaluttaket fra skogen betydelig. Økonomisk er det for 
skogeieren en svært dårlig butikk.

• Skogbruket mister også troverdighet i diskusjonen rundt fangst av CO2.

• Det kan være fornuftig å hogge skog i h.kl. 4, liten aldersspredning. Det aller meste 
kommer i hogstklasse 5 samtidig. Men da må en ha en god ressursoversikt over 
h.kl. 4 inkludert aldersspredningen i hogstklassen.

• I totalbildet må en ha med seg at etter at skogen har gått over til h.kl. 5, produserer 
den fortsatt et betydelig volum og kroneverdi i minst 20 år til.



Investeringer i fremtiden

• Skogeiersamvirket – alle skal med!

• Fra Sams til fornøyde sagbruk i Trøndelag

• Infrastruktur
• Påtrykk for å skrive opp offentlige veger

• Utbygging av fotoweb på de fleste kaier – sikrer god, kvalitetssikret måling fra Norsk 
virkesmåling

• Oppgradering av kaier 



Utbygging av 
Håjem Tømmerkai



Kaifronten utvides fra 27m til 81m – hele skipslaster kan legges direkte på kaifront

Nærmeste baklageret rustes opp : En investering på 14 mill kr

LD har innvilget 11 mill kr i tømmerkai-midler fra Statsbudsjettet

ALLSKOG SA er eier av kaia, og tar resten av investeringa

LD krever en tinglyst bruksrettserklæring: Fortrinnsrett for tømmertransport



Investeringer i fremtiden

• Skogeiersamvirket – alle skal med!

• Fra Sams til fornøyde sagbruk i Trøndelag

• Infrastruktur
• Påtrykk for å skrive opp offentlige veger

• Utbygging av fotoweb på de fleste kaier – sikrer god, kvalitetssikret måling fra Norsk 
virkesmåling

• Oppgradering av kaier 

• Skogfond?

• Digital driftsrapport



Faglig veiledning og service i ALLSKOG

Er med Skogeier hele veien! Alt til rette for entreprenørene!

•ALLSKOGservice | skogservice@allskog.no | 73 500 123

•Hjelp oss å bli bedre: marked@allskog.no

mailto:skogservice@allskog.no


Skogforsikring - Skogbrand



Samvirket sikrer 
høy verdi på skogen 

– for alle! 


