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ALLSKOG -EN DEL AV SKOGEIERSAMVIRKET I NORGE
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MARKEDSAKTØR

‣ Industriutvikling

‣ Myndighetspåvirkning

‣ Omdømmebygging

‣ Eierorganisasjon

‣ Forvaltningsplaner

‣ Produksjonsutvikling 

INTERESSEORGANISASJ

ON

‣ Kjøp og salg av 

tømmer

‣ Salg av 

skogtjenester



ALLSKOG
‣ eies av ca 7800 skogeiere. 

‣ største skogaktør med ca 83%                                                
markedsandel.

‣ leverer ca 1,2 mill m3 tømmer til                                
industrien og planter ca 5 millioner trær årlig.

‣ ca 90 ansatte.

‣ sysselsetter 80 tømmerbilsjåfører og 43 
skogsentreprenører som har 150 maskinførere
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4.største i Sør-Trøndelag 
Største årsvolum: 2014 med 
33.000m3 til en bruttoverdi på     
9,5 mill kr. 
(Totalvolum i ST var da 431.000m3)

Framtidsvolum
Totalt er 123.000 dekar skog kartlagt i 
Skaun på vegne av 215 skogeiere, 
fylkesmann og kommunen i 2016. Fersk 
oversikt gir aktivitet.                           
Skaun har svært solide boniteter med 
høy tilvekst i godt stelte skoger = 
kvalitets framtidsskog. Stor andel av 
skogen er i tillegg hkl III og IV.

Skogens verdier i Skaun - Skogbruket 
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MASSEVIRKE/
ENERGIVIRKE

‣ Norske Skog 

‣MM Karton Follafoss

‣ Arbor

‣ Elkem Thamshavn

‣ Elkem Salten

‣Wacker Holla

‣ Statkraft Varme

‣ Finfjord AS 

SAGTØMMER

‣ InnTre

‣Moelven Van Severen

‣ Kjelstad

‣WoodNor

‣Møre-Tre AS

Skogens verdier  - Industriell utnytte 



Skogsentreprenørselskapene 3TOPP, Johan Jule, 
Nordigard Skog og Maskin - 8 ansatte 

skogsentreprenører i Skaun

+ 2 heltids skogsarbeidere

+ Sverre Husby Fylkesskogmester

+ over 100 svært aktive skogeiere
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Skogens verdier -Lokale arbeidsplasser/fagfolk



Foto: LMD



Mange tjenester fra skogen: Tømmer, vilt og fisk, bær og sopp, biologisk mangfold, 
beitebruk, CO2 opptak og lagring, rent vann og luft, opplevelser, skiløyper, 
kunnskap, bading….  

Friluftsliv- tilrettelegging i skog, løypetraseer, samarbeid ml skogeierne og idretten

Bygg i tre gjennom bevisste 

materialvalgsføringer i planleggingen, 

fordeler med økt trebruk, inneklima, 

trivsel, CO2lagring, substituerer mer 

Klimafiendtlige byggematerialer 
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Skogens verdier  - Økosystemtjenester for bokommunen

Tautra Mariakloster Foto: Jensen og Skodvin
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Energibruk - overgang til fornybarsamfunnet. Oljefyrforbud 2020, bruk av 
skogressursen som energikilde, pellets og flisfyring. Avhenger av at det gis 
føringer for fleksible varmesystemer (vannførende) i nye byggeprosjekter. 

https://www.youtube.com/watch?v=sJRSkNnqp50

Skogens verdier – Oppvarming av bygg med skogeiernes egne selskap Nord Energi AS

Foto: Nord Energi AS



Arealplanlegging

• Boligfelt ved skoggrensen – lunneplasser og tilgang for tømmerbiler.

• Plan for skogsbilveg – Kystskogbrukets hovedplan viser behovet for 
infrastruktur

• Oppgradering av kommunale veger 60t og 24 meter

• Unngå å innføre unødvendige hensynssoner i skog, som allerede 
blir ivaretatt gjennom miljøkrav og Pefc-skogstandard 
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Skogens verdier  - utløse aktivitet gjennom tilrettelegging 

Kart: Rønningstrøa boligfelt



Takk for 
Oppmerksomheten!


