
-skogbehandlingsprogram

-skogbruksplan

www.skogfond.no 

= lønnsomt for skogeier



Totalomsetning 2018: 776 mill. kr

Tømmeromsetning: ca 1, 2 mill. m³

Ansatte: 63

22 skogeierlag og 21 

allmenninger/Pihl



• Skaper verdier for skogeier på kort og 

lang sikt
Trygg avsetning av tømmer, til høyest mulig verdi

• Tilbyr alle tjenester skogeiere trenger
Enklere og mer lønnsomt å være skogeier

• Er næringspolitisk talerør

Står på for skogeiernes økonomiske interesser,
og deres grunneier- og råderett 



Tømmeromsetning

Skogsdrifter
Skogkultur

Bioenergi Skogbruksplan



Vi er ledende i Norge 

på skogbruksplaner

Vi har ALLMA som 

løpende gir 

oppdaterte 

skogbruksplaner



Hightech i alle ledd 

● Digital verdikjede

● Optimal utnytting av 

verdien til det enkelte 

treet

● Leverer i tråd med 

kundens ønsker



Fusjonsforhandlinger 

pågår



EDEL: 
Skogbehandlingsprogram

Mål: Øke produksjonen

med  50 % for skogeier

Utviklet sammen med 

Glommen Skog



Skogen vokser bedre pga…

● Klimaet er i endring

– lengre vekstsesong

– høyere temperatur

– økt nedbør

● Foredlet plantemateriale

● Mer kunnskap om skogbehandling

● Bedre utnyttelse av arealet enn i dag

 gir kortere omløpstid



● Sammenligne skogproduksjon og kornproduksjon

● Forutsetninger:

• G 14, netto volum 35 m3 /daa, 

hogstmoden 90 år

• Hvete 600 kg/daa



Skifteplan / skogbruksplan

Skogbruksplanen gir oversikt over skogen 

og viser hvilke tiltak som bør settes inn.

Skifteplan gir oversikten over jordbruksarealet 

og viser hvilke tiltak som bør settes inn.

Allma – Norges ledende digitale skogbruksplan
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Vannet i jorda

Grøfting av et jorde. Grøfting i skogen.



Jordarbeiding

I landbruket pløyer vi for å klargjøre jorda.

I skogbruket markbereder vi for å klargjøre jorda.

https://www.youtube.com/watch?v=dpm6BQXtX4Q

https://www.youtube.com/watch?v=dpm6BQXtX4Q


Såing / planting

https://www.youtube.com/watch?v=o6J1cOspoHc

https://www.youtube.com/watch?v=o6J1cOspoHc


Effekten av foredlet frø

Til venstre: Foredlede planter Til høyre: Vanlig bestandsmateriale

Foto: Svenska Skogsplantor



● Sjekke suppleringsbehov tidlig 

● Utsatt etablering av ny skog betyr utsatt hogst og mindre 

m3/daa

● Plantefeltkontroll og eventuell supplering er viktig!

Kontrollere plantefeltet

Det vokser og gror på åkeren.  Plantene i skogen vokser også, men du 

bør sjekke om du må fylle på med flere.
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Gransnutebille

• Inntil 3-4 år etter hogst

• Gnager på alle slags planter

• Markberedning, plantebeskyttelse og  større planter øker 

overlevelse



Ugraskontroll / ungskogpleie

Fjerne lauvtrær med ryddesag. 

Et ledd i å få økt tømmervolum.
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Sprøyte ugras i åkeren. 

Et ledd i å få økt avling. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5IMvc_teQ4

https://www.youtube.com/watch?v=v5IMvc_teQ4


Gjødsling

● Effekt 1,5 til 2 m3 økt vekst de siste 10 årene før hogst

Kunstgjødsel på jordet for økt tilvekst. Kunstgjødsel i skogen for økt tilvekst.

https://www.youtube.com/watch?v=iBB0e8G4aoQ

https://www.youtube.com/watch?v=iBB0e8G4aoQ


Høsting / hogst



Variasjon i måloppnåelse

Foto: Felleskjøpet



Variasjon i måloppnåelse



Økonomisk oversikt

Tiltak Granskog G14 Granskog G14 med 

presisjonsskogbruk

Grøfting Gjøres ikke Utføres ved behov

Markberedning Gjøres ikke 250 – 500 kr/daa (snitt 370 kr/daa)

Planting Planting 150 stk/daa

750 kr/daa

Planting 190 stk/daa

850 kr/daa

Plantekontroll Ingen kontroll Plantefeltkontroll, 700 kr

I snitt 20 kr/daa 

Lauvrydding Ingen Ved 2 meter høyde 250 kr/daa

Ungskogpleie Ingen Kostnad 350 kr/daa

Gjødsling Ingen 400 kr/daa

Høsting 20 m3 med gjennomsnittsverdi av 

400 kr/m3= 8.000 kr/daa. Investert 

750 kr/daa. 0 Tilskudd.

Kostnad etter skogfond med 

skattefordel ca 190 kr/daa

35 m3 med gjennsomsnitsverdi av 

450 kr/m3= 15.750 kr/daa

Investert 2240 kr/daa.

Snitt 30% tilskudd.

Investert 1568 kr/daa.

Kostnad etter skogfond med 

skattefordel ca 390 kr/daa

Ved å investere 200 kr mer dekar

kan du oppnå 7750 kr mer i bruttoverdi pr dekar!



EDEL

● SkogBehandlingsProgram

● Vekt på fagkunnskap

● Vekt på systematikk

● For hver bonitet angis

rett behandling til rett tid

● Levende, tar inn ny kunnskap



EDEL ALLMA

Skogeier Skogbruksleder
Skogbestyrer

Maskinkjører

Kulturgjeng

Skogbrukssjef

Sertifikatholder



EDEL  ALLMA

● Forutsetninger: 

– God oversikt og detaljkunnskap om skogressursene

– Krever godt verktøy for iverksetting og gjennomføring av 

riktig tiltak på riktig sted og til riktig tidspunkt

– Krever også verktøy for rask og god kommunikasjon mellom 

beslutningstaker= Skogeier, og den som 

utfører=Skogbruksleder/entreprenør/skogkulturgjeng

Er utviklet for å realisere det 

beste ut av din skog!



ALLMA på web, pad og mobil

● Allma app’en

● Utviklet for iPhone, iPad og 

Anroid.

https://www.youtube.com/watch?v=N_x82rRtCsY

https://www.youtube.com/watch?v=N_x82rRtCsY


Allma skogbruksplan

Med ALLMA-abbonement har skogeier en levende og oppdatert 

skogbruksplan

Pris eks: Str (daa) Kostnad

100 435

1000 750

10000 3000

Kan benytte skogfond til ALLMA

Tilgang til skogbruksplan, support og ajourhold.



www.skogfond.no

• Avsetning 4-40% ved salg av tømmer og biobrensel, 

hjemlet i skogloven.

• Alle skogeiendommer har skogfondskonto

• Benyttes til investering i din skog

– Grøfterensk, markberedning, planting, ungskogpleie, 

skogsbilveier, skogbruksplan, skogforsikring, kurs ++  

– Lønne seg sjøl hvis man for eksempel planter, gjør 

ungskogpleie osv

• Skogbruksansvarlig i kommunen administrerer

http://www.skogfond.no/


www.skogfond.no

http://www.skogfond.no/


● Skogfondskalkulator  beregner lønnsomhet ved ulike 

investeringer

● GUNSTIG ordning pga 85% skattefri del

(når man investerer 1000 kr i skog så er det kun 150 kr som blir 

beskattet)

● skattefordelen =indirekte tilskudd i form av redusert skatt

● tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av 

kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent

www.skogfond.no

http://www.skogfond.no/


Marginalskatt i %

Tilskudd i 

%
23 34,4 35,8 37,7 46,8 49,8

0 57 36 34 30 13 8

10 52 33 30 27 12 7

20 46 29 27 24 11 6

30 40 25 24 21 9 6

40 34 22 20 18 8 5

50 29 18 17 15 7 4

60 23 15 14 12 5 3

Skogeiers andel i % av investeringskostnad

Beregnet etter skatt, etter bruk av skogfond som gir 

85% skattefri andel



La oss sammen gripe

de store mulighetene

som skogen gir


