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ALLSKOG I UTVIKLING | ny organisering

Adm. Dir

Plan Virkesinnkjøp Produksjon Økonomi

IT

Organisasjon

HR og 
Kvalitet

Industrisalg

Plan | Allskog Virkesinnkjøp Produksjon Industrisalg

Team Fjærli  | Per Gunnar Sande og Hjørdis Asphol
Team Rønning | Ola Bakken, Leif Olav Aasløkk og Ola Nygård



Prinsipper for prising 

• Styret gir rammer, administrasjonen utarbeider priser.
• Utfordre og diskuter prinsipper, ikke kroner. 

• Vi stimulerer til økt avvirkning ved å ta høyere margin i de områder hvor dette er 
mulig for å subsidiere grenseområdene.



Eksempler fra bestemte kommuner



Vi utjevner ikke bare på virkespris

• Entreprenørkost, sterk subsidiering av vanskelige drifter/lang kjøring
• + 20 for taubanedrift

• Transportoppgjør til bileierne
• For lite kompensasjon for kjørte km

• For høyt fastledd

• Skogbruksledere 20 000 til 100 000 m3 i budsjett



Et betydelig veiskille for Allskog ?

• Mindre og mindre lojalitet 

• 70 kr mer pr m3 for noen

• Ingenting for andre

• Allskog blir lukket og uberegnelig 
på pris

• Industrien etablerer egne 
innkjøpsorganisasjoner

• Ekstreme variasjoner 
på pris

• Høyere lojalitet

• Tilbake til grunnprinsippene

• Likt for mange, stabile priser

• Økt totalavvirkning 

• Industriutvikling



SKOGKULTUR

• Skogkulturansvarlig Magnus Haugen

- Strømlinjeforma bestillingslinjer

- Kontraktsdyrking av planter i Finland

- Skogservice

- Profesjonelle entreprenører

- Ungskogpleie

- Gjødsling



SKOGSDRIFT

• Konsolidering av kvantum.

• Bygge opp taubanekapasitet.

• Tilretteleggingsressurser.

• Kvalitetssikring av planleggingen.

• Tilrettelegging for egenaktivitet.

• Tømmerlogistikk i positiv flyt.



Hvorfor jobber 
ALLSKOG med 
næringspolitikk?



Hvorfor jobber ALLSKOG næringspolitisk – f.eks. med infrastruktur?

• Stortinget har bestemt at tømmerbilen skal være 24 meter lang og veie 60 tonn

• Fordi: Norsk skogindustri skal ha samme konkurransevilkår som svensk og finsk

• Forskriften trådde i kraft i 2014

• På tømmerbilen fordeles vekta på 26 hjul – ingen hjul har større marktrykk enn 
2,5 tonn, bortsett fra framhjula (4 tonn) – Den mest skånsomme tungtransport!

• 50 tonns transporttariff koster 15-17% mer enn 60 tonn - 40 tonn krever kipping

• I tillegg jobber vi aktivt med kaiutbygging/finansiering og andre rammevilkår

Redusert kostnad gir grunnlag for høyere tømmerpris!



Tittel her

• Tekst etc.









Skogbruksplanlegging

• Bestandsgrenser kombineres med data fra flybåren laser eller 3D
• Produktivt skogareal kartlegges: volum, treslag, bonitet og HKL

• Forvaltningsforslag på skogen utarbeides

• Grunnlag for
• Miljø i Skog-registrering (MiS) og påfølgende PEFC-sertifisering

• Erstatningstilbud fra Staten dersom Frivillig Vern-prosess

• ALLMA digital skogbruksplan for skogeiere og kommuner

• Godt beslutningsgrunnlag gir økt avkastning på skogen



Digital ressursoversikt | www.allma.no

• Oppdater skogbruksplan med hogst, planting, tynning…

• Framskriving av skogen hvert 3. år

• Mobil- og nettbrett (iOS-plattform)

• ALLMA Pluss: gratis første år, abonnement i ettertid

• ALLMA Innsyn: gratis for andelseiere i Allskog

• Utvikling startet i 2008. Det er investert godt over 20 mill

http://www.allma.no/


Frivillig Vern

• En meget gunstig ordning for skogeiendom med spesielt høye miljøverdier
• Naturtypekartlegging A-verdi (kalkskog, bekkekløfter, gammel skog osv)

• Dokumenterte rødlistearter i artsdatabanken

• MiS-registrering som understøtter funn i naturtyper og artsdatabanken

• Gratis for skogeier å utrede aktuell del av eiendommen til Frivillig vern
• Staten gir et tilbud som skogeier står fritt til å akseptere

• Allskog opptrer som skogeiers representant i hele prosessen

• Det er forhandlet frem meget gode avtaler



KUNDEOPPLEVELSEN

•marked@allskog.no

•Skogbrukssjefen

mailto:marked@allskog.no


TAKK FOR 
OPPMERSOMHETEN


