
ALLSKOGNytt

– INNSTILLER PÅ UTBYTTE TIL 
EIERNE I ALLSKOG

Skogdag/kappekurs fra Meldal og Orkdal

MARS 2019

Nr. 2-19

ALLSKOG sitt 
resultat 2018

Det er høy aktivitet blant ALLSKOG sine skogeierlag om dagen, følg oss på Face-
book og få med deg det som skjer! Her er et knippe bilder fra skog- og kappedager 
rundt om i teigen vår.

Skogdager

ALLSKOG OMSATTE I 2018 1,04 millioner m3 virke 
fra skogen. Totale driftsinntekter i morselskapet 
endte på 782,1 mill. mot 752,8 mill. i 2017.
  Jeg er stolt av den innsatsen våre ansatte har 
lagt ned i 2018. Vi øker omsetningen med omlag 
30 millioner kroner, og vi bedrer resultatet bety-
delig. Noe som fører til at vi foreslår å betale 
utbytte til våre eiere, sier Snorre Furberg, admi-
nistrerende direktør i ALLSKOG.

KOSTNADSKUTT OG INVESTERINGER i digitale 
verktøy som effektiviserer driften, bidro til 
overskuddet. Driftsresultat i morselskapet ble 
på 14,4 mill. kr mot 8,3 mill. kr i 2017. Styret fore-
slår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 
2,1 millioner kroner til andelseierne som eier 
ALLSKOG.
  Viktigst av alt er at vi lykkes med en lønnsom 
drift og investeringer som bidrar til økverdi-
skapning i fremtiden. Samtidig er det hyggelig å 
levere et utbytte til våre 7800 eiere. Det er de vi 
er til for, sier Furberg.

Rasjonell drift og kostnadskutt ga et 
forbedret resultat for ALLSKOG i 2018. 
Det gir grunnlag for investeringer for 
fremtiden og at styret foreslår utbytte 
til eierne i ALLSKOG.Oscar 5 år sammen med han pappa på sin første 

skog- og kappedag i regi av Skogeierlagene på 
Stjørdal og Hegra.

Det var stor stemning på skogdag i Leksvika i 
tett snødriv, men med utsøkt servering

Skog- og kappedag hos Stordal-Norddal 
skogeierlag

Nora Meisingset (t.v.) og Karoline Treekrem Eikrem 
valgte en utradisjonell vinterferie i år (Fra Tingvoll).
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Iver Andreas Trøite: Kontaktperson for 
frivillig vern i Møre og Romsdal

Stig Gorseth: Kontaktperson for frivillig 
vern i Trøndelag

Jon Halvar Hjerpbakk: Kontaktperson for 
frivillig vern i Nordland og Troms

  Du har spørsmål om frivillig vern.
  Trenger å få en vurdering av et skogsområde
  Vurderer å verne skog

Kenneth Svensson: Avdelingsleder frivil-
lig vern og forhandlingsansvarlig

Rune Moen: Takseringsleder frivillig vern

Odd Erik S. Hegre: Område- og miljøkart-
legger

BJØRNER ØRSTAD HADDE i 2015 bestilt skog-
bruksplan med miljøregisteringer for å være 
sertifisert leverandør av tømmer etter Norsk 
PEFC Skogstandard. Med en skogeiendom 
på over 3000 dekar, hvorav 1700 produk-
tivt areal, var og er skogbruk en viktig del av 
næringsvirksomheten til Ørstad. At det i skog-
bruksplanen var avsatt hele 460 dekar pro-
duktiv skog for nøkkelbiotoper (naturtyper 
eller plante- og dyrearter, signalarter, som er 
sjeldne i landskapet og viktige for bevaring av 
det biologisk mangfold).

DETTE VAR EN frustrerende oppdagelse for 
Ørstad. Hele 27 prosent av eiendommens pro-
duktive skogareal var med dette vurdert uak-
tuell for ordinært skogbruk og måtte tas ut av 
driftsplanen

– JEG VAR HELDIG og kom rimelig raskt i dialog 
med ALLSKOG og rådgiverne på frivillig vern, 
da fikk jeg god og betryggende informasjon 
om ordningen. Jeg ble også gjort kjent med at 
miljømyndighetene tidligere 
hadde gjennomført naturty-
pekartlegginger med funn av 
svært verneverdig kystfu-
ruskog med innslag av godt 
ut viklede fuktig gammel 
lauvskog og edellauvskog i 
fjordstrøk. 
 Da jeg så fikk presentert de 
omfattende funn av sårbare 
og truede arter som var gjort i området var det 
liten tvil om at frivillig vern var riktig, og den 
eneste måten å sikre økonomisk avkastning av 
skogen, sier Bjørner Ørstad.

Frivillig vern tar vanligvis to til tre år å 
gjennomføre 
For skogområder med allerede kjente miljø-
verdier i form av nøkkelbiotoper, svært viktige 
naturtyper eller mange funn av rødlistearter, 
vil prosesstiden kunne kortes ned.
 – Jeg er imponert over hvor raskt proses-
sen med frivillig vern kom i gang. Etter at jeg 
sendte min bestilling til ALLSKOG i desember 
2015 fikk de allerede i starten av 2016 utar-
beidet et formelt tilbud om frivillig vern av 
skog og oversendte dette til fylkesmannen, 

som i april godkjente området 
for videre arbeid.  Hele tiden var 
det en jevn dialog mellom meg 
og ALLSKOG, og det var virke-
lig en lettelse da Fylkesmannens 
beskjed kom, forteller Ørstad. 

– FOR MEG BLE dette med frivillig 
vern en gladhistorie til slutt. Jeg 
fikk god veiledning fra ALLSKOG 

gjennom hele prosessen, de var etter det jeg 
forstår dyktige forhandlere, og den erstat-
ning jeg ble tilbudt toppet mine forventnin-
ger. Jeg var derfor aldri i tvil da frivillig vern 

ble aktuelt på naboeiendommen, og det lå til 
rette for at en bratt og utilgjengelig del av min 
eiendom ble tatt med også i denne prosessen. 
Etter to runder med frivillig vern, vernevedtak 
og erstatningsutbetaling både før jul i 2017 og 
i 2018 føler jeg at jeg har fått god avkastning 
av de skogarealer som har blitt båndlagt hos 
meg, avslutter Bjørner Ørstad. 

Frivillig vern ble løsningen
Kontakt en av oss hvis:

  Den erstatning som gis ved et 
skogvern skal dekke det tap som 
skogeieren lider av vernet og at områ-
det ikke lenger kan brukes til skog-
bruksformål. Erstatningen er skatte-
fri

  Skogen takseres og forutsetnin-
gene for erstatningsutmålingen er 
gjenstand for forhandlinger mellom 
statens skogsakkyndig og ALLSKOG, 
som grunneiers sakkyndig. Bistand 
fra ALLSKOG er gratis for skogeie-
ren, og skogeieren kan når som helst 
trekke seg fra prosessen

  Ved vern av skog så beholdes eien-
domsretten, retten til jakt, fiske og beite, 
mens all vegetasjon vernes og all motor-
ferdsel blir forbudt med unntak av nød-
vendig uttransport av felt vilt og syke 
husdyr, etter nærmere regler nedfelt i 
verneforskriften. 

  Ved enighet om erstatningen, for-
slag til verneforskrift for regule-
ring av framtidig bruk av området og 
områdets avgrensning, inngås det 
avtale mellom staten og grunneier. 

  Etter at vernemyndighetenes for-
melle verneplanprosess er gjennom-
ført etableres et naturreservat gjen-
nom et vernevedtak og erstatningen 
utbetales. 

Frivillig vern

Frustrasjon over hogstbegrensninger etter miljøregistreringer i skog ble inngan-
gen til frivillig vern for Bjørner Ørstad på Meisingset i Tingvoll kommune. Ørstad 
er en av andelseierne i ALLSKOG som har vært gjennom to prosesser med frivillig 
vern, og som etter dette kun har lovord å si om ordningen. 

Nye ansatte
ALLSKOG har fått flere nye 
ansatte i år.

Kjell tror mange 
skogeiere, gjennom en 
skogbruksplanprosess, 
vil oppdage at skogen 
de eier er MYE MER 
VERDT enn de tror. 

Skog- og kappedag hos Stordal-Norddal 
skogeierlag

Iver Andreas 
Trøitel

Stig Gorseth Jon Halvar 
Hjerpbakk

Kenneth 
Svensson 

Rune Moen Odd Erik S. He-
gre

Viggo Larsson 

Alder: 44
Stilling: Skogbruksleder for 
Nesna, Rana,  
Ludøy og Rødøy.
Firma: ALLSKOG SA
Ansatt fra dato: 07.01.2019

VIGGO HAR GÅTT VGS med skogfag i Vefsn inklu-
dert et år med vinsjdrift i Selbu, har arbeidet 
som hogstmaskinfører i starten av sin karri-
ere og siden arbeidet med salg og relasjonsbyg-
ging. Han har også drevet sitt eget snekkerfirma. 
Viggo er meget ivrig fisker og fluebinder på fri-
tida. Han har samboer og tre barn.

Jon Halvar 
Hjerpbakk
Alder: 52
Stilling: Rådgiver frivillig 
vern.
Firma: ALLSKOG SA
Ansatt fra dato: 01.01.2019

JON HALVAR ER utdannet som høyskolekandidat 
i skogbruk ved HINT 1993. Han har også takst-
mannsutdannelse med spsialisering innenfor 
verditaksering av landbrukseiendommer. Han 
har arbeidet som skogbruksplanlegger i 15 år og 
skogbruksleder i åtte år for ALLSKOG SA.

Audun
Otterstad
Alder: 28
Stilling: Seniorrådgiver for 
næringspolitikk  
og kommunikasjon
Firma: ALLSKOG SA
Ansatt fra dato: 01.02.2019

AUDUN ER UTdannet malersvenn og er utdannet 
fagskoleingeniør fra fagskolen Innlandet. Han 
har tidligere jobbet med politikk fra Stortinget, 
og i kommunikasjonsbransjen.

Ole Andre
Hestmo
Alder: 47
Stilling: Skogkulturansvarlig 
Firma: ALLSKOG SA
Ansatt fra dato: 01.03.2019 

OLE ANDRE HAR jobbet som skogforvalter i 
Finnmarkseiendommen i 12 år, og har utdanning 
innen skog ut utmarksforvaltning fra gamle Høy-
skolen i Nord-Trøndelag i 1997 og fra Høyskolen 
i Hedmark.
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HVIS DU KJØPER en bil får du ofte et basistil-
bud som virker som en rimelig pris. Det selge-
ren eller salgsannonsen ikke sier noe om er at 
en basispris gir deg det rimeligste interiøret og 
de minste felgene. 

FÅR DU EN basispris på tømmerstokken er det 
motsatt. Det pristilbudet du får er som regel 

bedre enn den prisen du får til slutt per stokk. 
Derfor må du regne på hver stokk, og trekke 
fra ulike tykkelser og lengder på tømmerstok-
kene. Da finner du riktig pris. 
 Men nå får du fastpris på sagtømmer av 
gran. Da får du den prisen som er oppgitt pr m3. 
Du må ikke trekke fra alle de ulike faktorene på 
prisen ut ifra snittstokken i en pristabell. 

Eksempel:
Basispris på tømmer sier noe om prisen på 
en stokk som er 490 cm lang og 20 cm i topp. 
En normal snittstokk i hvilken som helst 
skog, er normalt betydelig mindre. Dermed 
vil prisen du oppnår være betydelig lavere 
enn oppgitt. 
 Med ALLSKOG sin fastpris får du den pri-
sen som er oppgitt i kontrakten. Punktum.

Du får en forutsigbarhet som skogeier
Dette innebærer at du som skogeier får en 
forutsigbar utbetaling etter endt hogst. 
Mange skogeiere har trodd at basisstokkpri-
sen har vært den faktiske sluttprisen på vir-
ket. Med fastpris vil du nå oppleve at oppgitt 
pris stemmer med inntekten fra skogsdrifta, 
før du trekker fra driftskostnader etc.
 Det vil fortsatt bli kvalitetsbedømming 
av sagtømmeret, noe som betyr at skogeier 
må påregne en viss andel utlegg.*
 Ordningen med fastpris bygger på tillit 
mellom partene. Det betyr at tømmeret må 
kappes slik industrien ønsker, for at skog-
eiersamvirket skal ha best mulig betalt, 
og kan gi en høyest mulig fastpris til deg 
som skogeier. Det vil være noe forskjeller 
på hvordan tømmeret kappes inn mot den 
enkelte industrikunde. 
* Utlegg er tømmer som er levert sagbruk, men som 

ikke fyller kravene til sagtømmer.  

Kapping på Møre: 
Sagtømmer av gran kappes i 41 dm, eller 51 
dm lange stokker. ALLSKOG ønsker mest 
mulig i den lengste klassen. Korte og lange 
stokker legges i adskilte lunner. 
 Minste toppmål er 15,0 cm under bark, 
maks toppmål er 45,0 cm under bark, maks 
diameter uansett på stokken er 60,0 cm 
under bark. 

Kapping i Trøndelag: 
Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det 
vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 
49 dm, 52 dm eller 55 dm. Her skal minimum 
65 % av virket være 49 dm og 52 dm lange 
stokker.  
Minste toppmål er 12,0 cm under bark.
Maks diameter mot Moelven er 60,0 cm 
under bark.  
Maks diameter mot InnTre og Kjeldstad er 
70,0 cm under bark
  
Kapping i Nordland: 
Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det 
vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 
49 dm, 52 dm eller 55 dm lange stokker. Her 
skal minimum 65 % av virket være 49 dm og 
52 dm lange stokker. 
Minste toppmål 14,0 cm under bark, maks 
diameter 60,0 cm under bark. 

Hva er basisstokkpris, 
og hva er fastpris?
ALLSKOG innførte fra 1.1.2019 fastpris på sagtømmer av gran til alle skogei-
ere som handler med oss. Fastpris er innført for at det skal bli tydelig og forut-
sigbart for skogeierne hvilken pris man får for tømmeret du hogger. Nå trenger 
du ikke gå med ei kappeliste og sammenligne.


