
 

 

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad 

 

         Oslo 29.09.2020 

 

Behov for å forlenge ordningen med «tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket» 

  

Som kjent bevilget regjeringen en krisepakke på 50 mill. kr for å opprettholde hogstaktivitet i 

skogbruket i 2020. Bakgrunnen var at det rundt påsketider var en krevende periode for avsetning av 

sagtømmer som resulterte i at svært mange skogsentreprenører måtte innstille driften. For 

skogbruket og entreprenørene har vi likevel den største krisen FORAN oss. 

Dagens ordning er nylig evaluert og viser at den har hatt god effekt særlig i områder med mer 

krevende og dermed dyrere driftsforhold. Det vil være stort behov for tiltak som holder 

entreprenørene i gang også i 2021. 

Dagens ordning har en svært uheldig begrensning ved at kun drifter avsluttet før 1. desember 2020 

kan få tilskudd. Slike drifter i vanskelig terreng har en mer krevende planleggingsfase som gjør at en 

god del drifter ikke vil være ferdige innen 1. desember. Disse driftene vil dermed ikke bli fullført da 

det ikke er økonomi til det uten dette tilskuddet. 

I tillegg har avsetningssituasjonen endret seg radikalt som følge av korona. I dag er det store 

utfordringer med avsetning av massevirke som følge av redusert etterspørsel etter avis- og 

magasinpapir. I Sverige og Finland legges det ned tre massevirkeforbrukende fabrikker fra nyttår. 

Dette vil forverre avsetningsforholdene for massevirke ytterligere. 

En forlengelse av ordningen trenger derfor ikke nødvendigvis å inneholde de samme kriterier, men 

tilpasses dagens utfordringer. 

Det er videre slik at sagtømmeret utgjør 70% av verdien på treet, mens massevirket utgjør de 

resterende 30%. Når det nå er liten avsetning for 30% av verdien, får skogeier tilsvarende mindre 

betalt for virket og mange vil da utsette hogsten til prisene blir bedre. Det er ikke skogeier dette har 

størst konsekvenser for, men resten av verdikjeden som er avhengig av daglig drift. 

Konsekvensen er at sagbrukene vil få for lite tømmer, noe som kan medføre at særlig frittstående 

sagbruk kan bli lagt ned. Sagbrukene er den delen av verdikjeden som fortsatt finnes mange steder i 

Norge. 

Begna Bruk AS i Valdres er et eksempel på et slikt sagbruk som naturlig får tømmer fra områder med 

til dels krevende driftsforhold. Begna Bruk kan karakteriseres som en hjørnesteinsbedrift i Valdres. 

Bedriften har 55 ansatte og bidrar til sysselsetting av skogsmaskinentreprenører, transportører og en 

rekke andre i tjenesteytende virksomhet. 



Med dette som bakteppe ønsker næringen at tilskuddordningen forlenges til sommeren 2021. 

Stortinget må da konkret godkjenne at restbeløpet som ikke brukes opp i 2020 kan overføres til 

2021. I tillegg trengs et beløp på anslagsvis 30 mill. kr som gjør at ordningen kan videreføres ut juni 

2021. 

 

Med vennlig hilsen 

 

NORSKOG  Norges Skogeierforbund        Maskinentreprenørenes Forbund 

Benthe E. Løvenskiold  Nils Bøhn   Bjørn Lauritzen 

     

    

 

 


