
Skogbruket i Rennebu feiret seg selv! 

2010 ble et rekordår for skogbruket i Rennebu. Medregnet hogst til eget bruk ble det i 

Rennebu hogd over 20 000 kubikkmeter tømmer. Dette tilsvarer over 500 fullastede 

tømmerbiler! Denne høye aktiviteten er med på å danne grunnlaget for skognæringa i 

Trøndelag, ei næring som samlet (i Trøndelag) har en produksjon på knappe 6 milliarder 

kroner. Skognæringa er den tredje største næring i Trøndelag, kun bygg og anlegg samt 

jordbruk og næringsmiddel er større. Den er desidert størst på eksport i Trøndelag med ca 3 

milliarder kroner. I alt er det 14 000 eiendommer med mer enn 25 dekar skog i Trøndelag, og 

gjennomsnittseiendommen er på 715 dekar. 

Aldri før har det vært avvirket så mye tømmer i Rennebu som i 2010. For å markere dette 

arrangerte Rennebu skogeierlag skogkveld på Sandbrekka mandag 18. april. Det ble servert 

biffgryte med hjemmelaget potetstappe med påfølgende kaffe og kake.  

Pådriver i LENSA-prosjektet Morten Lien, skogbruksleder Ståle Solem og leder i Rennebu skogeierlag 

er alle sammen godt fornøyd med aktiviteten i skogbruket i Rennebu. 

 

Skognæringa er viktig i Rennebu og nabokommunene, og sysselsetter flere enn de fleste er 

klar over. Skogsentreprenør Jostein Aas har 10 ansatte, 4 hogstmaskiner og 10 

lastetraktorer. Stort sett alt tømmer som avvirkes i Meldal, Rennebu, Oppdal og søndre deler 

av Midtre-Gauldal er det Jostein og gjengen som hogger og kjøre fram til bilvei. Der overtar 

Hans Georg Hess og frakter tømmeret til Støren Trelast eller til Norske skog sin fabrikk i 



Skogn med tømmerbil. Hans Georg og sønnen Øyvind har hver sin tømmerbil og frakter årlig 

50 000 kubikkmeter tømmer fra omtrent samme område som Jostein Aas operer i.  

 

 

Henrik Krovoll, Einar Sigstad og Jostein Aas var i full gang med hogst og framkjøring av tømmer siste 

arbeidsdag før påske. 

En hovedutfordring i skogbruket er å sikre råstoff til industrien. Vi har en stor oppgave med å 

bringe aktiviteten opp på et høyere nivå i forhold til veger, bratt terreng, tynning, foryngelse, 

ungskogpleie og aktiv bruk av skogfond. Aktivitetsnivået i skogen vil i stor grad påvirke 

verdiskaping basert på trevirke gjennom den kvalitet og mengde på råstoff vi kan tilføre 

industri og bedrifter. Aktivitetsnivået påvirker også vårt bidrag til Co2 binding og reduserte 

utslipp av Co2.  

LENSA er et pågående prosjekt i Sør-Trøndelag som startet i 2009 og som har fokus på 

aktivitet. Målsetningen er økt aktivitet i skogbruket gjennom samarbeid i lokale 

skognettverk. Rennebu er en del av Gauldalsnettverket sammen med Oppdal, Midtre-

Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros.  Nettverket utvikler samarbeidet mellom aktører 

innenfor skogbruket. Med aktører mener vi her kommunal skogforvaltning, skogeierlag, 

skogbruksledere, treindustri, transportører, entreprenører m.v. 

 



 

Tømmertransportør Hans Georg Hess med fullt lass ved Erikssætra i Rennebu. Dette lasset med 

skurtømmer i furu har en bruttoverdi på om lag 20 000 kroner og er grunnlaget for den verdikjeden 

som starter når tømmeret foralter skogen. 

 

Samarbeidet har gitt god uttelling på lokale initiativ og avvirkningsøkning. I vårt nettverk er 

Morten Lien ansatt som en pådriver for å skape aktivitet. Prosjektet varer ut år 2012 og så 

langt kan en trygt si at hensikten med prosjektet er oppnådd. Skoleskogdager er en del av 

prosjektet og det ble i 2010 arrangert 10 slike dager. Til sammen fikk nesten 500 elever og 

mer enn 30 lærere innføring i hva skogbruk er og hvordan skogbruket påvirker klimaet.  

 

 

 


