
 

 

     

  

Status Rapport 2008-2012 
Oppfølging av 

Melding om Kystskogbruket 

 
 



 
 

Statusrapport Kystskogbruket 2012 

2 

 

 

 

Forord 

 
Statusrapporten, Oppfølgingen av Melding om Kystskogbruket, er ment å fylle et helhetlig 

rapportbehov til de 10 fylkeskommunene i kystskogbruket og som en samlet prosjektrapport 

til Fylkesmennene, Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning. 

 

Siden Melding om Kystskogbruket ble vedtatt (2008) er det både valgt nye fylkesting og 

Vest-Agder har sluttet seg til samarbeidet (2011). Dette medfører at en god del personer, som 

ikke deltok i behandlingen av meldinga, nå skal behandle statusrapporten. Styringsgruppa 

velger derfor for helhetens skyld å innlede rapporten med noen hovedelementer fra Melding 

om Kystskogbruket.  

 

Utgangspunktet for Melding om Kystskogbruket var manglende tømmertilgang til industrien 

og det paradoksale i at kystfylkene samtidig har store uutnyttede skogressurser. I løpet av 

meldingsarbeidet ble det avdekket svært mange forhold som påvirket denne situasjonen, men 

ingen «quick fix». Meldingas hovedfokus er imidlertid de store framtidige nærings- og 

klimapotensialene, basert på kystfylkenes skogressurser, som vi allerede i dag kan legge 

grunnlaget for. Tiltaksforslag knyttet til mulighetene, både for å få tak i ferdigprodusert 

råstoff og å produsere mer for framtiden, ble høyest prioritert i 2008. Det betyr selvsagt ikke 

at de andre tiltakene er lite viktig, men bare at de må gjennomføres noe senere.   

 

Råstofftilgangen skiller skognæringa fra nær sagt all annen industri, fordi her må råstoffet 

produseres i 100-års omløp samtidig som markeder og produktutvikling skal utnyttes både 

kort- og mellomlangsiktig og dette igjen må forholde seg til samfunnsendringer og ulike 

generasjoners ønsker og behov. Denne ekstreme langsiktigheten er kompliserende og på 

mange måter nesten uforenelig med mye av dagens korte perspektiver og den kan antakelig 

bare sikres igjennom en helhetlig og forutsigbar samfunnsplanlegging.  

 

Statusrapporten skal først og fremst rapportere i forhold til oppfølgingsarbeidet og særlig 

arbeidet med de prioriterte fellestiltakene, men det er også naturlig å se dette i forhold til det 

skognæringspolitiske arbeidet i samfunnet for øvrig, og hvordan Kystskogbrukets arbeid har 

påvirket dette og omvendt. Videre at fylkeskommunene, gjennom Forvaltningsreformen, fra 

2010 har fått et «medansvar» for landbruksutviklingen, vil nok også påvirke det 

skogpolitiske arbeidet framover. 

 

Ellers vil vi minne om at Melding om Kystskogbruket hadde som absolutt forutsetning for 

sine forslag at alle pålagte miljøhensyn skulle tas.  Den forutsetningen opplevde vi også at 

skognæringa sluttet opp om. Noen miljøorganisasjoners motstand mot meldinga har på denne 

bakgrunn vært overraskende, både naturvitenskapelig sett og i forhold til skogen som 

fornybar ressurs. Styringsgruppa er derfor i direkte dialog med Norges Naturvernforbund for 

å forsøke å finne en skog- og miljøfaglig plattform som det kan bygges videre på. Denne 

dialogen fortsetter. 

 

Styringsgruppa vil avslutningsvis si at svært mye skogfaglig arbeid og mange skogpolitiske 

prosesser er satt i gang som følge av meldinga og oppfølgingen.  Mye tyder derfor så langt på 

at et felles fylkespolitisk landsdelsløft har vært riktig strategi i denne saken. Skognærings- 
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satsing er imidlertid langsiktig så dette må tas videre. Vi velger derfor avslutningsvis i 

rapporten å knytte noen kommentarer til det videre arbeidet og til noen skogpolitiske 

fremtidsperspektiver generelt og kystskogbruket spesielt.  
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Sammendrag 

 
Melding om Kystskogbruket (2008) viser at skognæringa er en stor næring i kystfylkene med 

en samlet produksjonsverdi på vel 17 mrd. kr/år. Meldinga har to hovedbudskap, ett 

verdiskapingsbudskap og et klimabudskap. Utnytter man de uutnyttede skogressurser på 

samme måte som de man allerede utnytter kan produksjonsverdiene 2-3-dobles. Etablerer 

man i tillegg klimaskoger på ca. halvparten av de produktive gjengroingsarealene (ca. 5 mill. 

dekar) vil man kunne binde 8-10 mill. tonn CO2/år i 80-100 år + sekundærbinding. 

Karbonbindingen i den øvrige skogen kommer i tillegg.   

 

For å utnytte disse potensialene må man først og fremst sikre tilgjengeligheten til 

skogarealene. Det kreves minst like godt tilrettelagt infrastruktur i kystskogbruket som i 

innlandsskogbruket. I dag har man bare halvparten så god veidekning. I tillegg er terrenget 

ofte brattere hvilket betyr at taubaner vil være en viktig driftsmetode. Ellers viser meldinga at 

det plantes alt for lite i kystskogbruket, betydelig mindre enn i landet for øvrig og etablerte 

skogkulturfelter stelles langt dårligere. Meldinga viser videre at denne negative utviklingen 

har kommet de siste 15 årene, samtidig som den offentlige skogfaglige veiledningstjenesten er 

bygget kraftig ned. Med dette er et skogpolitisk virkemiddel tatt bort uten å være evaluert. 

 

Meldinga beskrev utfordringene  i næringa og satte en meget ambisiøs overordnet målsetting 

med en del viktige hovedmål. Man laget gode strategier for arbeidet og listet opp en rekke 

tiltak som både skognæringa, fylkeskommunale myndigheter og offentlige landbruksmyndig-

heter skulle arbeide med og prioriterte en del av disse. De skogfaglige tiltakene skulle 

skognæringa ta ansvaret for å følge opp mens de mer skogpolitiske skulle fylkeskommunale 

myndigheter følge opp. Det ble på den måten inngått en salgs «kontrakt» på oppfølgingen. 

 

Kystfylkeskommunene behandlet meldinga i løpet av 2008 og hovedkonklusjonen ble at alle 

«sluttet seg til»/«tok til etterretning» forslagene og mente at disse måtte følges opp i 

fellesskap. På grunnlag av disse vedtakene ble det laget to oppfølgingsprogrammer, ett rettet 

mot å følge opp tiltakene skognæringa selv hadde ansvar for (Oppfølgingsprogram 

Skognæringa Kyst) og ett for de skogpolitiske tiltakene som fylkeskommunal myndigheter 

hadde ansvar for (Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram). Oppfølgingsprogrammene 

løper ett år om gangen for på den måten bedre kunne variere den årlige innsatsen etter 

behovene.  

 

Meldingsarbeidet foregikk i nært samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og allerede 

mens arbeidet pågikk etablerte departementet Kystskogbruksmidlene, dvs. en virkemiddelpott 

som bl.a. skulle rette seg imot å få gjennomført fellesprosjekter i meldinga.  Første året (2008) 

ble det avsatt en pott på 5 mill. kr., men allerede i 2009 ble den potten øket til 10 mill. kr. 

Disse midlene er blitt bevilget hvert år og forvaltes av fylkesmannsembetene og de har vært 

svært viktige for oppfølgingsarbeidet. 9 fylker (10 fylker fra og med 2011) har gjennom flere 

år blitt enige om å finansiere viktige fellesprosjekter. Det er laget omforente kjøreregler slik at 

både fellesprosjekter og fylkesvise prosjekter kan finansieres og gjennomføres. 

 

I oppfølgingsarbeidet er det igangsatt en rekke prosjekter, jfr. pkt. 4.0. De fleste retter seg mot 

et eller flere av de prioriterte tiltakene, men noen går også mot tiltak som ikke ble prioritert i 

meldinga, men som har kommet opp som nødvendig i ettertid. Det er imidlertid ikke 

oppfølgingsprogrammenes mål å gjennomføre alle tiltakene i egen regi. Det har programmene 

på ingen måte verken ressurser eller makt og myndighet til, men målet har vært å bearbeide 
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tiltakene slik at etablerte organisasjoner fører de videre eller at de blir nasjonal politikk, jfr. 

pkt. 3. Dette medfører at noe kan gå fort, mens andre tiltak må bearbeides over lengre tid og i 

flere omganger. 

 

Det er totalt sett svært mange personer (flere hundre) som er og har vært involvert i en eller 

flere deler av oppfølgingsarbeidet, enten faglig knyttet til et fellesprosjekt eller til videre 

arbeid i fylkene, eller i arbeidet med å spre informasjon både i politiske fora og til 

allmennheten. En viktig oppgave i oppfølgingsarbeidet har det derfor vært å bygge opp en 

legitim organisasjon som kan opptre på vegne av skognæringa i kystskogbruksfylkene og som 

omfatter skognæringas ulike verdikjeder og potensialer. Dette ble langt på veg fullført 

gjennom etableringen av Skognæringa Kyst i januar 2011. I 2011 sluttet også Vest-Agder seg 

til kystskogbrukssamarbeidet så Skognæringa Kyst omfatter dermed 10 fylker, hvorav alle har 

eller har under etablering fylkesvise samarbeidsorganisasjoner (Skognæringsforum) og noen 

fylker har også regionale samarbeidsorganisasjoner/skognettverk (næringsaktiviten må skje i 

kommunene). Likeledes har det vært viktig å få etablert et fylkeskommunalt skognærings-

nettverk knyttet opp mot styringsgruppa for Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. 

Derfor har alle fylkene oppnevnt en politiker og en fra administrasjonen i et slikt nettverk. 

Disse blir også sentrale fylkeskommunale kontaktpersoner for skognæringa i fylkene, jfr. 

vedlegg 13. 

 

Kystskogbruksarbeidet har så langt gitt en rekke viktige resultater som allerede påvirker eller 

vil påvirke målsettingene i meldinga. Etableringen av kystskogbruksmidlene, som nevnt, er et 

svært viktig og direkte resultat. Videre har arbeidet medført at kystskogbrukets utfordringer 

har fått oppmerksomhet og er omtalt i alle skogpolitiske sammenhenger siden 2008, det være 

seg stortingsmeldinger og statsbudsjetter. Kystskogbrukets klimabudskap framstår som 

nasjonens sikreste og mest kostnadseffektive klimatiltak og klimaskoger skal nå utredes, jfr. 

Klimameldinga 2012.  Kystskogbruket har på denne måten blitt en skogpolitisk debattarena, 

hvilket er et viktig trinn på vegen mot å nå målene. Ellers vil fellessatsingen kunne vise til 

ulike «kommunikasjonsresultater», det være seg synlighet i den offentlige debatten og innpass 

i nye debattarenaer. Et godt signal på at budskapet har nådd ut er det at Alf Daniel Moen, 

styringsgruppas leder, ble tildelt Eidsvoll Værks skogpris 2010 for kommunikasjonsarbeidet. 

Når det gjelder konkrete resultater i skogene og i bedriftene, dvs. resultater som blir synlige i 

kommuner og fylker, er det fylker som kan vise til markert aktivitetsøkning og tilskriver dette 

kystskogbruksarbeidet, mens andre ennå ikke kan vise til det. Økt aktivitet og verdiskaping er 

nok mer langsiktig og kan vanskelig måles etter så kort tid, men det er all grunn til å forvente 

resultater i fortsettelsen.  Vurderer man arbeidet i forhold til oppfølgingen av prioriterte felles 

tiltak og påfølgende fylkesvis oppfølging, er det mye som er gjort og som i neste omgang vil 

slå ut direkte på målsettinger i meldinga.  

 

Oppfølgingsarbeidet fortsetter idet det fortsatt er mye å gjøre både i forhold til de prioriterte 

tiltakene og i forhold til mange av de ikke-prioriterte, men viktige tiltakene i meldinga. I 

fortsettelsen vil forøvrig alle fylkeskommunene måtte involveres mer direkte mot for 

eksempel tømmerkaiutbygging, skogsveiprogram og evt. klimaskogprogram. Resultatene 

viser for øvrig at det så langt har vært både kostnadseffektivt og strategisk fornuftig å følge 

opp meldinga i fellesskap. Det er allikevel avgjørende å kombinere det med fortsatt aktivt 

arbeid fylkesvis, fordi det er i fylkene de endelige verdiskapingsresultatene kommer. Samtidig 

skjer det svært mye på den nasjonale og internasjonale skog-, klima- og miljøpolitiske arena 

som fortløpende vil få betydning for det skogpolitiske arbeidet i kystskogbruket. 

Bioøkonomien er det nye samlebegrepet for alt som baserer seg på bioproduksjon. Dette 
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dukker opp som store nye næringsprogrammer, både i EU og i Norge.  Samtidig synliggjøres 

stor etterspørselsøkning av trevirke i årene som kommer. Med Norge som et av få land i 

Europa med uunyttede skogressurser gir dette enda større dybde i kystskognæringas 

potensialer. Disse perspektivene er viktig å ta inn i det videre arbeidet med kystskogbruket.    
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Statusrapport 

Oppfølging av Melding om Kystskogbruket 
 

  

Når skognasjoner skiller mellom sitt kystskogbruk og innlandsskogbruk skyldes dette både 

vekstforhold-, artsforhold og ikke minst driftsutfordringene som ofte er svært forskjellige. 

Kystskogbruket i Norge omfatter alt skogbruksareal i kystskogfylkene, altså ikke bare skogen 

på den ytterste kyst. Med få unntak har skognæringa i disse fylkene felles utfordringer, som er 

forskjellige fra innlandsskogbruket, selv om det selvsagt også er innbyrdes forskjeller mellom 

den ytterste kyst og dal-/fjellbygdene og mellom nord og sør. 

 

For å sikre en god utvikling av skognæringa over hele landet må skogpolitikken målrettes mot 

utfordringene. Hovedtrenden i næringspolitikken i Norge de siste tiårene har imidlertid gått i 

retning generelle virkemiddelordninger. Bl.a. den trend har gått hardt ut over skogaktiviteten i 

kystskogbruksfylkene. Det kan imidlertid nå spores en klar politisk vilje til igjen å skape en 

mer målrettet/regionaltilpasset skogpolitikk.  

 

 

 

1. Melding om Kystskogbruket – Prosjekt Kystskogbruket 
 

Melding om Kystskogbruket (2008) er en felles fylkeskommunal næringsmelding for fylkene 

fra Rogaland til Finnmark. Initiativet ble tatt våren 2005 av fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i 

Nord-Trøndelag som en konkret oppfølging av Nord-Trøndelag fylkestings vedtak hvor man 

ønsket å påvirke nasjonal skogpolitikk mer i regional retning.   

 

Initiativet ble tatt opp i Trøndelagsrådet (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), i 

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (Finnmark, Troms, Nordland, Nord-

Trøndelag) og i Vestlandsrådet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland).  

Med formelt grunnlag i fylkeskommunenes ansvar for regional utvikling ble det vedtatt å få 

utarbeidet en felles fylkeskommunal Melding om Kystskogbruket.  Kystskogbruket defineres 

til å omfatte skogen og alle verdikjedene som har trevirke som råstoff.  

 

 

1.1. Skognæringspolitisk bakgrunn 

Den utløsende årsak til det fylkespolitiske initiativet var det kritiske i at alle sagbrukene i 

Midt-Norge tidvis måtte stoppe produksjonen på grunn av mangel på tømmer, samtidig som 

kystfylkene har nok skogressurser, men utnyttet disse alt for dårlig og langt dårligere enn 

innlandet, se fig 1. Videre hadde tømmerimporten ifra øst blitt betydelig kostbarere og det ble 

økonomisk sett vanskeligere/umulig å dekke tømmerunderskuddet med økt import. Det kunne 

samtidig konstateres at skogbruksaktiviteten i kystskogbruksfylkene hadde en langt mer 

negativ utvikling de siste 15 årene enn landet for øvrig.  Samtidig forelå det undersøkelser 

som viste at produksjonsverdiene i skognæringa i enkelte kystskogbruksfylker, tross alt, var 

svært store sammenlignet med de fleste andre næringer, hvilket var lite kjent. Samlet 

produksjonsverdi for verdikjeder framkommer ikke i offentlig næringsstatistikk, men må 

beregnes særskilt og det er derfor ikke like lett å se den helhetlige samfunnsmessige 

betydningen av en så vidt komplisert struktur som skognæringa. Våren 2005 gjorde også 
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Stortinget et enstemmig anmodningsvedtak hvor regjeringen ble bedt om å utarbeide 

«Nasjonale strategier for økt avvirkning».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relativ avvirkning i forhold til et «netto» bærekraftig 

balansekvantum i kystregionen og 

innlandsregionen.Tallmessig utgjør de uutnyttede 

ressursene henholdsvis knapt 3 mill kbm/år og vel 2 

mill kbm/år 

Bildet fra presseoppslaget i Trønderavisa våren 

2005 hvor daværende fylkesrådsleder Alf Daniel 

Moen (t.v.) foreslår at kystfylkeskommunene lager 

en Melding om kystskogbruket. Adm.dir. Gisle 

Tronstad i Inntre AS (t.h.) støtter forslaget 
 

Fig. 1. Ressursnyttelsen i kystskogbruksfylkene sammenlignet med innlandsfylkene og bilde fra 

presseoppslaget hvor meldingsarbeidet ble foreslått. 

  

Det produktive skogarealet i de 9 opprinnelige kystskogbruksfylkene utgjør ca. 40 % av 

landets produktive skogareal, men arealet øker relativt raskt pga. gjengroingen. 

     

 

1.2. Politisk/adm. organisering og finansiering 

Arbeidet ble organisert som et felles skogpolitisk prosjekt, Prosjekt Kystskogbruket, ledet av 

en politisk oppnevnt styringsgruppe på 5 personer: 

 

Politisk styringsgruppe Oppnevnt av 
Alf Daniel Moen (Ap) leder (N-Tr.lag) 

Britt Skinstad Norlund (H) (Troms) 

Solveig Kvidal (Ap) (S-Tr.lag) 

Jan Magne Dahle (SV) (Møre og Romsdal) 

Arne Bergsvåg (Sp) (Rogaland) 

Landsdelsutvalget  

Landsdelsutvalget  

Sør-Tr.lag fylkeskommune  

Vestlandsrådet  

Vestlandsrådet  

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunene tilbød seg å organisere arbeidet og ivareta sekretariatet for 

prosjektet. 

 

Fylkesmennenes landbruksavdelinger i alle fylkene ble tilskrevet og forespurt om å delta i et 

fagsekretariat for å ivareta det skog- og regionalfaglige grunnlaget i meldingsarbeidet. Alle 

embetene deltok med sin fylkesskogsjef/-ansvarlig. I tillegg ble store deler av skognæringa 

involvert gjennom tre fagkonferanser, hvorav en i Midt-Norge ved oppstart, en i Harstad 

midtveis og en i Bergen tilslutt. I løpet av arbeidet innhentet/mottok fagsekretariats-

representantene også innspill fra skognæringa i sine fylker og det ble i tillegg innhentet 

skogfaglige innspill både fra undervisning, forskning, forvaltning og skognæring nasjonalt. 

 

Arbeidet startet 1. november 2006 og pågikk til 1. mars 2008. Melding om Kystskogbruket 

ble presentert på en større fagkonferanse i Bergen 30.-31. januar. 
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Meldingsarbeidet ble finansiert som et spleiselag mellom de 9 fylkeskommunene enten 

direkte eller via landsdelssamarbeidene. Sekretariatet i Nord-Trøndelag ble finansiert av 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Innovasjon Norge i 

Nord-Trøndelag. Utgiftene med fagsekretariatet ble dekket av hvert enkelt 

fylkesmannsembete.     

 

 

1.3.  Meldingas hovedbudskap og faglige funn 

 

Hovedbudskapet i meldinga: 

- Verdiskapingsbudskapet viser at de uutnyttede bærekraftige virkesressurene representerer 

en produksjonsverdi i størrelsesorden 40-45 mrd. pr år (2-3 ganger dagens nivå) forutsatt 

samme foredlingsgrad som i dag.   

- Klimabudskapet viser at ved  å tilplante 5 mill. dekar av gjengroingsarealene i 

kystskogbruksfylkene med kulturskog vil man binde 8-10 mill. tonn CO2 pr år i 80-100 år 

og deretter oppnå sekundæreffekter gjennom bruk av trevirket og bioenergi.  

Karbonbindingen i den øvrige skogen kommer i tillegg.  

 

Faglige funn/konstateringer: 

Meldinga viser til en rekke skogfaglige funn/konstateringer.  Det vises til meldinga for å få 

full oversikt, men noen av de viktigste listes opp i tabellen nedenfor: 

 

1. Skogvolum 

Skogvolumene har øket svært mye i alle 3 

landsdeler, men mest på Vestlandet.  I løpet av 

kommende 10-årsperiode vil man kunne begynne å 

høste skogreisings-skogen for fullt.  
(Arbeidet med «Nasjonale strategier for økt av-virkning» 

påviste at en relativt stor del av en nasjonal 

avvirkningsøkningen må skje i kystskogbruket) 

 
2. Skogtilvekst 

Skogtilveksten har økt relativt mer enn 

volumøkningen.  Skogreisingsskogen har vokst 

omtrent dobbelt så raskt som forventet.  Likeså har 

virkeskvaliteten blitt langt bedre idet det oppnås 

60 % skurtømmer, mens man forutsatt bare 

massevirke.   

 
3. Skognæringa er stor 

Skognæringa (inkl. møbel) er 10. største næringa i 

kystfylkene målt i samlet produksjonsverdi for 

skogen og verdikjedene som baseres på trevirke. 

Grunnlaget er fylkesfordelte 

nasjonalregnskapstall. 

 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Skognæringa

Hotell  & restaurant

Kjemisk industri

Kraft-/vannforsyning

Metall/-industrien

Oppdrett, fiske, foredling

Olje-/gassutvinning, oljeplattf.

Jordbruk/næringsmiddel 

Varehandel 

Bygg & anlegg

mrd. kr
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4. Forsømt skogkultur 
I hele landet har det skjedd en dramatisk 

reduksjon både i nyplanting og ungskogpleie fra 

1997 til 2005. Aller størst reduksjon i 

kystskogbruksfylkene, hvor det i 2005 ble plantet 

bare 30 % sammenlignet med 1997 og 

ungskogpleie ble utført på bare 50 %. Relativt 

store arealer forblir altså utilplantet og ustelt. 

 
5. Skogsveidekning 

Skogsveidekningen i kystskogbruks- fylkene er 

bare ca. halvparten av dekningen i landet og bare 

ca. 40 % av dekningen i innlandsfylkene. For å øke 

arealtilgjengeligheten må skogsvei-byggingen økes 

sterkt og kombineres med tømmerkaier og 

sjøtransport. 

 

6. Vanskelig terreng 
En stor del av den hogstmodne skogen står i 

vanskeligere terreng i kystskogbruksfylkene. Det 

kreves derfor mange flere taubaner for å drive 

avvirkning i kystskogbruksfylkene. Taubanedrift 

krever spesialopplæring av mannskaper. 

 

 

 

7. Små skogeiendommer 

Eiendomsstrukturen er en betydelig større 

utfordring i kystskogbruket enn i 

innlandsskogbruket. 7 % av skogeien-dommene i 

kystskogbruket har 2900 dekar produktivt 

skogareal i gjennom-snitt, mot 47 % i 

innlandsfylkene, mens hele 93 % har 240 dekar i 

gjennomsnitt mot 53 % i innlandsfylkene. 
 

8. Nedbygget  veiledningstjeneste 

Den offentlige skogfaglige veiledningstjenesten er 

sterkt nedbygget i kommunene i 

kystskogbruksfylkene de siste 20 årene.  Det er 

også betydelig reduksjon av skogfaglig personell i 

fylkemannsembetene. Den aktivt initierende 

veiledningen og planleggingen er dermed borte. 

  

2005-nivå i % av 1997-nivå
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9. Svak rekruttering 

Det er meget svak rekruttering til skognæringa og 

søkningen til skogbruksutdanning er lav. Både 

veiledning, planlegging, kompetansenivået og 

rekrutteringen må økes. 

 
 

Fig. 2. Faglige funn/konstateringer i Melding om Kystskogbruket. 

 

 

1.4.  Målsettinger 

Meldingas målsettinger beskrives med følgende målstruktur: 

 

Overordnet 

mål: 
Verdiskapinga i skognæringa i kystfylkene skal 

fordobles innen 2020 

Hovedmål:  Økt råstofforsyning på kort og lang sikt 

 Høy virkeskvalitet i fremtidsskogen 

 Konkurransedyktig industri, med 

kundetilpasset verdiskaping 

 Mer bruk av tre og treprodukter  -  bedre klima 

 Økt fremtidstro 

 

 

1.5.  Strategier 

Som felles regionale strategier for å nå disse målsettingene foreslår meldinga følgende: 

 
- Utvikle næringsklyngen 
- Utvikle en skogeierpolitikk (Den nye skogeieren) 
- Rammebetingelser må målrettes mot utfordringene i kystskogbruket 
- Utvikle nyskaping og markedsarbeidet 
- FoU - veiledning og kompetanse 
- Skognæringa som miljønæring (langsiktig og fornybar) 

 

 

1.6.  Prioriterte tiltak og «kontrakt» for gjennomføring 

Meldinga beskriver en rekke tiltak og prioriterer de viktigste.  Skognæringa skal ta ansvar for 

å gjennomføre noen av disse tiltakene og de fylkeskommunale myndigheter skal ta ansvar for 

å gjennomføre noen.  På denne måten framstår meldinga som en «kontrakt» mellom 

skognæring og de fylkeskommunale myndigheter i kystskogbruksfylkene.  Følgende tiltak 

prioriteres: 
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Fig. 3. De høyest prioriterte tiltak og med ansvar for oppfølging fordelt mellom Skognæringa og 

Fylkeskommunale myndigheter. 

 

 

1.7.  Tilleggsprosjekt 

 

 

Oppstart av arbeidet med Melding om Kystskogbruket utløste 

et tilleggsprosjekt i regi av Prosjekt kystskogbruket. Arbeidet 

ble utført av Norsk institutt for Skog og Landskap og 

Landbruks- og Matdepartementet bidro med finansiering.   

Rapporten heter Rap. 01/2008 Kystskogbruket – Potensialer 

og utfordringer de kommende tiårene.  

Her ble det utredet hvor den hogstmodne skogen i 

kystskogbruket faktisk står, hvordan den er tilgjengelig og 

hvilke skogeiendomstyper den befinner seg på.  Videre ble 

det laget anslag på CO2-bindingspotensialet i kystskogbruket. 

 

 

 

1.8.  Politisk behandling 

Meldinga ble behandlet politisk i løpet av 2008.  Den ble behandlet i alle fylkeskommunene. 

Det er laget en sammenstilling av alle behandlingene, og i sterkt forkortet versjon er disse 

sammenstilt i tabellen nedenfor: 

 

 

 



 
 

Statusrapport Kystskogbruket 2012 

14 

 

Konklusjoner fra den politiske behandlingen 

 

 

1. Alle ”slutter seg til” eller ”tar meldinga til orientering”. 

2. Alle finner det riktig at meldinga følges opp i fellesskap, 

fordi problemstillingene synes like. 
3. De fleste påpeker at oppfølgingen må skje i nært samarbeid 

med skognæringa og med offentlig skogforvaltning. 

4. De fleste påpeker at CO2, skog og klima er meget viktig. 

5. Noen påpeker at bevilgninger til oppfølgingen må skje 

gjennom søknader i RUP. 

6. Noen påpeker at i oppfølgingsarbeidet må repr. for natur- og 

friluftsorganisasjoner involveres 

7. Noen peker på behov for ny gjennomgang av skogpolitikken. 

8. Noen peker på fylkesmannens rolle i oppfølgingen. 

9. Noen få fylkesvise enkeltforslag i tillegg. 

 

 

Entydig hovedkonklusjon av den fylkespolitiske behandlingen er at alle slutter seg til de 

foreslåtte tiltakene og mener at meldinga må følges opp i fellesskap. 
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2. Kystskogbruksmidlene 
 

2.1. Etablering av kystskogbruksmiddelordningen 

I statsbudsjettet for 2008, mens arbeidet med Melding om Kystskogbruket pågikk, ble det 

etablert en spesiell virkemiddelpott for oppfølging av kystskogbruksarbeidet. I første omgang 

bestod potten hovedsakelig av en del eksisterende ordninger på til sammen 5 mill. kr. Det var 

imidlertid et meget positivt signal om at man ønsket å støtte opp om kystskogbruksarbeidet. 

Allerede fra 2009 ble potten øket til 10 mill. kr og det kom dermed friske midler i potten.   

 

Statens Landbruksforvaltning (SLF) fordelte i 2008 midlene på de 9 kystskogbruksfylkene 

som sto bak Melding om Kystskogbruket, men når potten ble økt i 2009 tildelte SLF også 

noen midler til Vest-Agder, som har noen av de samme problemstillinger som de 9 

kystskogbruksfylkene. Grunnlaget for fordeling mellom fylkene er ikke diskutert, men antas å 

være et historisk skogressursbasert grunnlag. 

 

Formålet med midlene er beskrevet i fullmakt, av 19.12.08, fra Statens Landbruksforvaltning 

(SLF) på følgende måte: 

 
"De særskilte midlene som tildeles kystskogbruket omfatter nå også Vest-Agder. Midlene skal 

støtte opp under tiltak som kommer fram i fellesprosjektet Kystskogbruket, etter selvstendige 

vurderinger i embetene. Fylkesvis fordeling av midlene framgår av vedlegg 2. Midlene skal 

prioriteres til operative infrastrukturtiltak, herunder veger, velteplasser og kaier, samt tiltak 

med formålene økt kompetanse, motivasjon for økt aktivitet og bærekraftig skogbruk”. 

 

I løpet av årene har fullmakten gjennomgått noe foredling og for 2012 beskrives den på 

følgende måte: 

 

«Det er avsatt 10 mill kr. som tildeles de fylkene som inngår i prosjektet «Kystskogbruket». 

Fylkesvis fordeling framgår av vedlegg 2. Midlene skal som tidligere støtte opp under tiltak 

som kommer fram i fellesprosjektet samt infrastrukturtiltak.» 

 

Dette er ikke oppfattet som vesentlig endring i fullmakten, men kanskje er 2012-fullmakten 

enda tydeligere på at midlene skal brukes på fellestiltakene og infrastruktur.  
 

Kystskogbruksmidlene ble i utgangspunktet beskrevet som midlertidig, hvilket også beskrives 

i den nye Landbruksmeldinga, St.Meld. nr 9: Velkommen til bords: 

 
«Regjeringen vil videreføre dette tiltaket i en overgangsfase for å legge til rette for at de 

betydelige skogressursene i disse fylkene kan bidra til mer lønnsomt skogbruk og økt 

verdiskaping lokalt, regionalt og til samfunnets beste.» 

 

Dette betyr nok neppe at ordningen fortsetter uten videre til alle utfordringene er oppfylt, men 

heller at resultatene som oppnås både på kort og lang sikt er avgjørende. Da er det 

kystskogbruksfylkenes arbeid som avgjør, dvs. hva skognæringa selv gjør, hva 

fylkeskommunale myndigheter gjør og hva regionalforvaltningen gjør. 

 

  

2.2. Forvaltning  

I og med at midlene administrativt forvaltes av hvert enkelt fylkesmannsembete, har ikke den 

fylkespolitiske styringsgruppen for oppfølgingsprogrammet noen direkte innflytelse på 
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bruken av midlene. Indirekte har man imidlertid det i og med at Melding om Kystskogbrukets 

skogpolitiske prioritering av fellestiltak blir viktige tiltak i hvert enkelte fylke. 

 

I forhold til dette er det lagt stor vekt på å lage gode kjøreregler og omforent praksis for 

fellesforvaltning av midlene. Det har vært viktig å finne en god balanse mellom å få 

gjennomført prioriterte fellesprosjekter og å få finansiert og fulgt opp direkte fylkesvise 

aktiviteter/prosjekter som er igangsatt som følge av meldingsarbeidet og som bygger opp 

under målsettingene på en helt nødvendig måte. Næringsresultatene skal komme lokalt enten i 

skogene eller i bedriftene. Denne balansen er derfor svært viktig for å sikre hurtigst mulig 

lokal effekt og samtidig en langsiktig permanent aktivitetsøkning i hele kystskogbruket. For å 

anskueliggjøre dette kan nevnes at det trengs veiplanleggere for å øke veibyggingen for igjen 

å øke avvirkning, for å sikre virkestilgang til eksisterende og ny industri og deretter for anlegg 

og stell av framtidsskogene. Da er det først nødvendig å utdanne veiplanleggere, som for 

øvrig knapt finnes lenger, som første fellestiltak og samtidig motivere skogeierne til å bestille 

planlegging for så å planlegge veier og taubaner og få i gang skogtiltakene osv.   

 

Dette langsiktige perspektivet og balansebehovet mellom mange tiltak, fylker og 

bevilgningssystemer krevde omforente retningslinjer for bruk av midlene. Denne prosessen 

har både SLF, Skogeierforbundet og LMD  gitt innspill til og vært informert om og dette har 

ført fram til følgende retningslinjer som er brukt fra og med 2009: 

 
1. Dekke opp ordninger som inngår i opprinnelig pott og som fortsatt må/kan inngå. 

2. Igangsatte fellesprosjekt 

3. Felles oppfølgingsprogram for skognæringa. 

4. Felles oppfølgingsprogram for fylkeskommunene. 

5. Nye fellesprosjekt som er prioritert i Melding om Kystskogbruket. 

6. Nye fellesprosjekt som ikke er prioritert i Melding om Kystskogbruket. 

7. Aktivitetsrettede fylkesvise tiltak. 

 

I tillegg til disse retningslinjene tas det også sikte på en fordeling mellom fellestiltak og 

fylkesvise tiltak på ca. 50/50. Enkelte fylker signaliserer nå at de ønsker noe større andel til 

fellesprosjekter. Dette tyder på at fellesprosjektene gir resultater. 

 

 

2.3. Rapportering 

Bruken av midlene rapporteres gjennom LUF-systemet, fylkesvis og prosjektvis slik som 

ordinær LUF-rapportering er lagt opp. Dette førte imidlertid til for dårlig samlet oversikt i 

starten.  For å bidra til å rette på det ble det fra og med 2009 laget en enkel årlig samlerapport 

til Landbruks- og Matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning. Disse samlerapportene 

er også sendt til både fylkesmennene og fylkeskommunene til orientering.  

 

Disse rapporteringsrutiner anser man tilstrekkelig for kystskogbruksmidlene, men 

foreliggende statusrapport til fylkeskommunene, vil selvsagt også gå til LMD og SLF som en 

supplerende rapportering. 

 

 

2.4.  Budsjettrammene for kystskogbruksmidlene 

Tabellen nedfor gir en liten oversikt over hvilke midler som hvert år har gått inn i denne 

potten siden etableringen i 2008 (øverste del av tabellen).  Midtre del av tabellen viser hvert 

enkelt fylkes bidrag til fellesprosjektene. Nederste del av tabellen viser fordelingen på fylkene 
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i 2012 og fordelingen mellom fellesprosjekter og fylkesvise prosjekter samt den delen av 

potten som fortsatt brukes til noen av de spesielle ordningene som gikk inn i potten i 2008. 

 

 

 
 

Bevilgningen for 2012 ble i brev fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) av 12. april 

2012 redusert med 3 mill kr. for å dekke opp spleiselaget med stormfellingene på 

Vestlandet.  SLF ønsker imidlertid å skjerme fellestiltakene i oppfølgingsarbeidet og  

bemerker følgende i ovennevnte brev: 

 

«Når det gjelder kystskogmidlene legges det til grunn at disse hentes inn fra fylkenes 

frie midler, og at midler til prosjektrettede fellestiltak skjermes så langt som mulig.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystskogmidlene 

Kr 5 000 000    Kr 9 000 000  Kr 10 000 000  Kr 10 000 000 Kr 10 000 000 

Kr Kr 1 000 000  

Fordeling på fellesprosjektene

Fylkene % kr % kr % kr % kr % kr

Vest-Agder -              -           -              110 000      1,5 56 450       

Rogaland 8,0 180 000       9,0 258 242    9,0 305 413       8,5 299 313      8,0 279 400     

Hordaland 9,0 220 000       11,0 307 851    11,0 372 838       11,0 385 875      11,0 382 300     

Sogn- og Fjordane 11,0 250 000       12,0 359 444    12,0 402 551       11,5 403 188      11,5 399 450     

Møre- og Romsdal 19,0 440 000       14,0 402 265    14,0 445 976       14,0 509 750      14,0 505 200     

Sør-Trøndelag 16,0 390 000       13,0 524 960    13,0 468 263       13,0 525 125      13,0 520 900     

Nord-Trøndelag 24,0 570 000       18,0 576 483    18,0 634 826       18,0 723 250      18,0 717 400     

Nordland 8,0 200 000       12,0 352 655    12,0 438 551       12,0 440 500      12,0 436 600     

Troms 2,0 50 000         8,0 233 437    8,0 300 700       9,0 316 625      8,0 279 400     

Finnmark 3,0 70 000         3,0 122 414    3,0 102 137       3,0 108 875      3,0 107 900     

Sum Kyst 100,0 2 370 000    100,0 3 137 751  100,0 3 471 255    100,0 3 822 500   100,0 3 685 000   

Totalt tildelt            

Avsatt til tømmer-

kaiutredning

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Kystskogmidlene - fordeling mellom fellesprosjekt og fylkesvise prosjekt

Gjenstår til 

fylkesvise 

prosjekt

Tildeling 2012

Ny %-

fordeling

Kr Kr Kr

Vest-Agder Kr -                  1,5 55 275           244 725      300 000           

Rogaland Kr 370 000           8,0 294 800         235 200      900 000           

Hordaland Kr 470 000           11,0 405 350         374 650      1 250 000        

Sogn- og Fjordane Kr 450 000           11,5 423 775         376 225      1 250 000        

Møre- og Romsdal Kr 300 000           14,0 515 900         484 100      1 300 000        

Sør-Trøndelag Kr -                  13,0 479 050         420 950      900 000           

Nord-Trøndelag Kr -                  18,0 663 300         586 700      1 250 000        

Nordland Kr 370 000           12,0 442 200         387 800      1 200 000        

Troms Kr 610 000           8,0 294 800         395 200      1 300 000        

Finnmark Kr 60 000            3,0 110 550         179 450      350 000           

Sum Kyst Kr 2 630 000        100        3 685 000       3 685 000   10 000 000      

I % 26 37 37 100                 

Fra før (oppgitt 

av fylkene i 

2008)

Felles prosjekt
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3. Oppfølgingsarbeidet – Oppfølgingsprogrammene 
 

Når Melding om Kystskogbruket var overlevert fylkeskommunene til behandling ble Prosjekt 

Kystskogbruket avsluttet 1. mars 2008. Fra samme dato organiserte fylkesmannsembetene i 

kystskogbruksfylkene et ettårs fellesprosjekt, ”Prosjekt – Oppfølging av kystskogbruks-

prosjektet”, med målsetting å koordinere administrativ oppfølging av kystskogbruksmeldinga 

og forvaltningen av kystskogbruksmidlene.   

 

Prosjektet ble ledet av en styringsgruppe bestående av fylkesskogsjef/-ansvarlig i alle 

embetene. Nord-Trøndelag fylkeskommune ble bedt om å være prosjektleder og påtok seg 

oppgaven. Dette prosjektet ble avsluttet 1. februar 2009. 

 

I regi av dette koordineringsprosjektet ble det igangsatt flere teknisk/skogfaglige 

delprosjekter.  Disse sammen med delprosjekter som er igangsatt senere opplistes og 

beskrives i pkt. 4.0. 

 

Etter hvert som den fylkeskommunale behandlingen av meldinga forelå utover i 2008 og det 

ble klart at fylkeskommunene ønsket en felles oppfølging, ble det diskutert hvordan dette 

burde organiseres for fylkeskommunenes del.  Leder i styringsgruppa for meldingsarbeidet, 

fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag, tok ansvaret for og koordinerte denne 

diskusjonen. 

 

For skognæringas del pågikk en tilsvarende diskusjon, men i og med at næringa manglet 

felles organer både på fylkesnivå (delvis) og på landsdelsnivå var det ingen til å ta det direkte 

ansvaret for oppfølgingsarbeidet.  Det ble derfor naturlig at fylkesmannsembetene gjennom 

sitt embetsoppdrag og fylkeskommunene gjennom sitt ansvar for regional utvikling, i 

fellesskap tok ansvar både for å få etablert hensiktsmessige oppfølgingsprogrammer med 

nødvendig finansiering og å få organisert et næringssamarbeid slik at skognæringa selv ble i 

stand til å følge opp meldingstiltakene. Inntil slike samarbeidsstrukturer ble etablert måtte 

oppfølgingsarbeidet tilpasses denne situasjonen. 

 

Disse prosessene førte fram til at det ble etablert to oppfølgingsprogrammer.  Begge ettårige 

ut ifra at man ønsket en fortløpende vurdering av innsatsbehovet. De to programmene fikk 

følgende målsetting og organisering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingsprogram for  

Skognæringa Kyst 

Melding om Kystskogbruket

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

 
Felles fylkeskommunalt 

Oppfølgingsprogram 

Hovedmålsetting: 

Ta ansvar for, sammen med fylkes- 

kommunal og annen offentlig satsing, at 

målsettingene i Melding om 

Kystskogbruket nås. 

Hovedmålsetting: 

Så rask som mulig få etablert et politisk 

grunnlag for å nå de til dels ambisiøse 

målsettingene i meldinga. 
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Delmål: 

- Etablere et formalisert samarbeid, for 

eksempel Skognæringa Kyst, som 

involverer skogverdikjedene i 

kystskogbruket og som tar et samlet 

ansvar for skognæringas  oppfølging 

av Melding om Kystskogbruket. 

- Følg opp både prioriterte og 

uprioriterte tiltakene fra Melding om 

Kystskogbruket, som skognæringa er 

ansvarlig for. 
- Etabler samarbeidsstrukturer med 

fylkeskommunene og andre som kan 

bestå etter at de spesielle 

oppfølgingsprogrammene er 

gjennomført. 
 

Delmål: 

- Ta tak i, få utredet, vedtatt og 

koordinert igangsetting og 

gjennomføring av de fleste 

fylkeskommunalt prioriterte 

fellestiltakene.  

- For felles tiltakene som er av mer 

permanent løpende karakter, etableres 

systemer i alle fylkeskommunene til å 

følge opp disse i en samordnet form. 

- Etabler samarbeidssystemer med en 

helhetlig skognæring slik at næringas 

oppfølging best mulig koordineres med 

den fylkeskommunale.  

 

Organisering: 

- Styringsgruppe. 

9 pers. dvs. 1 repr. fra hvert 

fylkesmannsembete.  

Leder: Harald Nymoen. 

- Sekretariat, 50 % stilling. 

Innleies fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 

Organisering: 

- Styringsgruppe. 

3 fylkespolitikere, en fra hver landsdel. 

Leder: Alf Daniel Moen 

- Sekretariat, 50 % stilling. 

 

Nettverk: 

- Skognæringa i fylkene 

- Landbruks- og matdepartementet 

- Statens Landbruksforvaltning 

- Norges Skogeierforbund 

- Norsk Institutt for Skog og Landskap 

- Midtnorsk Skog- og Tresenter 

- Norskog, Statskog m.fl. 

Nettverk: 

- Skogpolitisk nettverk med 1 oppnevnt 

politikere i hvert fylke. 

- Administrativt 1 kontaktpers. i hver 

fylkeskommes adm. 

- Landsdelssammenslutningene 

- Nettverk se vedlegg  12. 

Finansiering: 

Kystskogbruksmidler basert på årlige 

budsjetter, ca. kr 800 000,- pr år.  

Finansiering: 

Spleislag mellom fylkeskommunene/-

samarbeidene og kystskogbruksmidler basert på 

årlige budsjetter, ca. kr 750 000,- år, hvorav kr. 

150 000,- fra kystskogbruksmidler. 

 
Fig. 4. Oppfølgingsprogrammene. 

 

I oppstarten av Oppfølgingsprogram Skognæringa Kyst har fylkesmannen tatt en foreløpig 

styringsrolle, fordi skognæringa ikke var tilstrekkelig organisert til å ta rollen selv. Det vises 

til første delmål i dette programmet som nettopp er å arbeide for å få etablert 

samarbeidsorganet Skognæringa Kyst. Når et slikt organ/nettverk ble etablert, hvilket det ble 

11. januar 2011, jfr. pkt. 5.0, vil dette programmet omorganiseres slik at skognæringa selv 

overtar gjennomføringsansvaret. Programmet vil fortsatt være orientert mot ren skogfaglig 

gjennomføring, men vil heretter også bli mer skognæringspolitisk orientert.   Fylkesmannen 

vil fortsatt ha en sentral rolle som pådriver, faglig rådgiver og virkemiddelforvalter overfor 

begge programmene, men vil også selv fortsatt ha behov for et felles sekretariat, både for den 

faglige oppfølgingen og ikke minst i forhold til den felles forvaltningen av 
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kystskogbruksmiddel. Den helhetlige organiseringen av kystskogbruket kan derfor 

skissemessig framstilles som i fig. 5. 

 

 
   

Fig. 5. Status for Organiseringen av Kystskogbruket p.t., jfr. også pkt. 5.0. 
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4. Gjennomføring av tiltakene i meldinga 
 

De færreste tiltakene i meldinga kan gjennomføres som et avgrenset delprosjekt, men må 

oftest bygges opp, gjerne gjennom flere delprosjekter og med ulike samarbeidspartnere og 

finansiering, før tiltaket kan sies å være gjennomført. I og med at tiltakene henger sammen i 

en skognæringspolitisk helhet vil også et delprosjekt gjerne ha effekt på flere tiltak samtidig. 

 

Oppfølgingsprogrammenes evne til å gjennomføre tiltak avhenger av faglig og administrativ 

kapasitet, tidsbegrensede programmer, ekstern støtte, finansiering og medvirkning. Dette 

medfører at de færreste tiltakene fullt ut vil kunne gjennomføres i regi av programmene.  

Programmene anser derfor tiltakene gjennomført når problemstillingen tiltakene beskriver 

enten er opptatt i nasjonal politikk eller at oppfølgingen er overtatt og videreføres av annen 

permanent organisasjon.   

 

Tiltakene krever svært ulike oppfølgingsmetoder og innsats. Ytterligere omfattende 

utredninger er nødvendig for noen tiltak, mens andre må følges opp gjennom aktiv 

informasjon og påvirkning over kortere eller lengre tid. Oppfølgingsprogrammenes oppgave 

er å bearbeide tiltakene tilstrekkelig for en videreføring. 

 

En utfordring for oppfølgingsprogrammene vil også til en viss grad være å bidra til å holde 

oppe oppmerksomheten på temaet. I skognæringa tar det gjerne lang tid før man ser 

resultatene. Når det tar 3-4 generasjoner mellom såing og høsting, er det utfordrende å 

investere og budskapet må gjentas og gjentas og fornyes. Greier man ikke dette vil 

skognæringa lett havne tilbake til en ren høstingsnæring med minimal samfunnsmessig 

betydning. 

 

I det følgende opplistes og beskrives (stikkordsvis) de delprosjektene som er i gang eller er 

gjennomført. For oversiktens skyld deles disse i to underpunkter hvorav den første (Pkt. 4.1.) 

viser de skogfaglige delprosjektene som i hovedsak kjøres i regi av Oppfølgingsprogram 

Skognæringa Kyst og den andre (Pkt. 4.2.) viser delprosjekter som Felles fylkeskommunalt 

Oppfølgingsprogram følger opp. 

 

 

4.1. Delprosjekter i Oppfølgingsprogram Skognæringa Kyst. 

 

Delprosjekter Beskrivelse 

1. Felles flerårig 

taubaneprosjekt. 

 

(Ref. til Skognæringas tiltak 

3)  
 

 

- Målet med dette prosjektet er å ta vare på og utvikle taubanemiljøet 

både kompetanse-, plan- og utviklingsmessig og utstyrsmessig. 

Taubanestatus i Norge er meget prekær, så prosjektet er livredning for 

denne virksomheten i kystskogbruket og noen andre deler av landet.  

- Prosjektet har prosjektleder, Nils Olaf Kyllo, ansatt fra 2008 i 

Midtnorsk Skog- og Tresenter. Prosjektlederen ble fra 2010 

ansettelsesmessig overført til Norsk institutt for Skog og Landskap som i 

samarbeid med styringsgruppa driver prosjektet videre (egen avtale).   

- En prosjektgruppe, hvor landets ulike fagmiljøer for taubaner deltar, 

har ledet prosjektet. Prosjektgruppa ledes av Gjermund Pettersen, 

fylkesskogmester i Nordland, på vegne av styringsgruppa i embetene.  

Gruppa ble nedlagt etter at samarbeidet med Skog og Landskap ble 

etablert 

- I prosjektet gjennomføres kurs og opplæring av taubanemannskaper og 
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forvaltning i tillegg til direkte oppfølging mot taubanelag langs hele 

kysten. 

- Prosjektet er i hovedsak finansiert av kystskogbruksmidler, med 1 mill. 

kr. pr. år 

- Prosjektet pågår i dag for fullt og må gå lengre, men burde egentlig 

vært inn som en permanent nasjonal arbeidsoppgave. 

- Det vises ellers til en kort orientering om prosjektet i vedlegg 2.  

2. Treårig 

skogsveiprosjekt 

 

(Ref. til Skognæringas tiltak 

1 og Fylkes-kommunale 

tiltak 2) 

 

 
 

 

- Målet med prosjektet er både å bygge opp veiplanlegger-kompetansen, 

koordinere hovedplanarbeidet for skogsveier i fylkene, se på 

tømmerkaistrukturen og å bygge opp et samlet infrastrukturprogram for 

kystskogfylkene (jfr. kystskogbruksmeldinga). Veitettheten i skog i 

kystskogbruksfylkene må fordobles. 

- Prosjektet har egen prosjektleder, Helge Kårstad, fra januar 2009. 

Tilsatt ved Midtnorsk Skog og Tresenter.  

- Egen prosjektgruppe, hvor ulike fagmiljøer deltar, styrer prosjektet. 

Prosjektgruppa ledes av Kjersti Kinderås, fylkesskogsjef i Nord-

Trøndelag, på vegne av styringsgruppa i embetene i kystskogbruket. 

- Arbeidet med hovedplaner er kommet langt i mange fylker. 

- Det er i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) bygget opp og 

gjennomført nasjonale kurs for vegplanleggere på Midtnorsk Skog og 

Tresenter på Mære i Nord-Trøndelag. Disse fortsetter da behovet er 

stort. 

- Det arbeides med hovedplaner for skogsveger i alle kommunene og 

disse danner grunnlaget for det videre arbeidet mot et 

infrastrukturprogram. Det har som mål om å bedre skoginfrastrukturen 

ved ekstraordinære tiltak.  

- Prosjektet er i hovedsak finansiert av kystskogbruksmidler, med 1 mill. 

kr. pr år, mens arbeidet i kommunene og fylkene finansieres 

lokalt/regionalt.  

- Det vises ellers til en kort orientering om prosjektet i vedlegg 1.  

 

3. Tømmerkai-prosjekt og 

virkesterminaler 

 

(Ref. Skognæringas tiltak 1 

og Fylkeskommunale tiltak 

2) 

 

 
 

 

- Dette er et delprosjekt igangsatt i samarbeid med Landbruks- og 

matdepartementet med målsetting om å utarbeide en prioritert plan for 

utbygging av tømmerkaier langs kysten. Målet er å minimere transport- 

og investeringskostnader. 

- Arbeidet er fullført og ble utført av Sintef (etter anbud) i samarbeid 

med Norsk institutt for Skog og Landskap og Kystskogbruket. Her 

prioriteres 14 kaier ut ifra virkesanalyser.  

- Prosjektrapporten ble overlevert landbruks- og matminister Lars Peder 

Brekk den 29. november 2011 og ble presentert på en 

kystskogbrukskonferanse i Molde først i desember 2012. 

- Det vises til Sintef-rapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk», 

som ligger på www.kystskogbruket.no.  

- Prosjektet er finansiert av kystskogbruksmidler med ca. 1 mill. kr med 

tillegg av mindre bidrag fra bl.a. Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

- Tømmerkaiene vil bli realisert i hovedsak sammen med samfunnets 

øvrige kaibehov på de prioriterte lokasjonene. Den første er allerede 

vedtatt bygget på Drag i Tysfjord i Nordland 

- Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram følger opp rapporten. 

Dette må skje i et bredt samarbeid med skognæringa, fylkeskommunale, 

kommunale og nasjonale myndigheter og andre aktuelle 

næringsorganisasjoner. 

http://www.kystskogbruket.no/
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4. Midtnorsk Skog og 

Tresenter. 

 

(Ref. Skognæringas tiltak 1, 

3, 6 og Fylkes- 

Kommunale tiltak 2, 5) 

 

 

- Målsettingen er å sikre kompetanseoppbygging på skogbruk, 

hovedsakelig innen driftsteknikk med vekt på bl.a. hogst- og 

skogmaskinkjørere, samt taubane og veiplanlegging for landsdelen og 

for landet. 

- Skog og Tresenteret er lokalisert til Mære Landbruksskole i Nord-

Trøndelag. Sentret har i tillegg en mer regional rolle som styrker og blir 

styrket av kystskogbrukssatsingen. 

- Skog og Tresenteret er et prosjekt som Skognæringa i Trøndelag 

gjennomfører sammen med fylkeskommunene i Trøndelag og 

Kystskogbruket. 

- Prosjektet finansieres som et stort spleiselag i Trøndelag, men med en 

relativt mindre del fra kystskogbruksmidler, kr. 255 000 pr år.   

- Kursene finansieres ved direkte kurstilskudd og egenbetaling.  

5. Virkesprognose prosjekt 

 

(Ref. til Skognæringas 

 tiltak 1) 

 

- Formålet er både å beregne bærekraftig avvirkningsnivå for 

kystskogbruksfylkene når hensyn tas til miljøverdir og ikke økonomisk 

drivbare områder. Dette for å oppdatere og sikre anslag kystskogbruket 

selv utførte i Kystskogbruksmeldinga.  

- Landskogtakseringen ble engasjert til å lage prognosen. Terje Dahl, 

fylkesskogsjef i Troms og Gisle Westrum, fylkesskogmester i Nord-

Tr.lag, har vært kontaktpersoner for styringsgruppa. 

- Prosjektet ble finansiert av kystskogbruksmidler med ca. kr. 200 000. 

- Prosjektet er gjennomført og rapport foreligger (2011). Rapp. heter 

«Skogressursene langs kysten. Tilgjengelighet, utnyttelse og prognoser 

for framtidig tilgang» og finnes på www.skogoglandskap.no 

- Rapporten viser resultater godt i overkant av kvantumsanslagene i 

Melding om Kystskogbruket, dvs. ca. 5 mill. kmb/år. 

6. Informasjonsprosjekt 

for skogeierne 

 

(Ref. til Skognæringas tiltak 

5) 

 

 

- En av konklusjon på Skogeierundersøkelsen i Trøndelag i 2005 var at 

de aller fleste skogeierne ønsker å drive skogen sin forstlig godt, men de 

vet ikke hvordan de skal gjøre det eller hvor de skal henvende seg for å 

få hjelp. P.g.a. endringer i veiledningstjenesten og lav organiseringsgrad 

i kystskogbruket får mange skogeiere ingen faginformasjon i dag. 

- Formålet med tiltaket er å gi alle skogeierne i kystfylkene en viss 

basisinformasjon for så etter en stund å følge opp med konkrete tiltak. 

- Prosjektet ble laget i samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt 

(SKI), skogeiersamvirket og Kystskogbruket.  

- Lars Slåttå, fylkesskogsjef i Rogaland, er ansvarlig kontaktperson på 

vegne av embetene.  

- Prosjektet er imidlertid så langt ikke startet fordi man lykktes ikke å 

sikre full finansiering gjennom eksisterende eksterne finansieringskilder. 

Arbeidet tas opp igjen, fordi dette er meget viktig. 

http://www.skogoglandskap.no/
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7. «Fra 10 til 1» 

forskningsprosjekt for 

skogeiendomsovergripende 

samarbeid. 

 

(Ref. til Skognæringas tiltak 

5, 7 og til meldingas 

strategier) 

 

 

 

- Formålet er å forske på hvordan skogeiere kan motiveres til å slå 

sammen driften av eiendommene sine, både kort- og langsiktig.  

Formelle eiendomsovergripende samarbeid vil kunne oppheve ulemper 

som følge av en vanskelig eiendomsstruktur. 

- Forskningsprosjektet er utarbeidet sammen med Norsk senter for 

Bygdeforskning og Norsk institutt for skog og landskap. 

- Forsker Gro Follo er prosjektleder. 

- Egen styringsgruppe med Kjersti Kinderås, fylkesskogsjef i Nord-

Trøndelag, som leder.  

- Prosjektet finansieres med midler fra Norges Forskningsråd og 

forskningsmidler over Jordbruksavtalen med 5 mill. kr og 

Kystskogbruket med 0,5 mill. kr.   

- I tillegg er det etablert 4 feltprosjekter, i ulike fylker, hvor samarbeids/-

driftsmodeller studeres i praksis. Feltprosjektene finansieres og 

organiseres fylkesvis. Av feltprosjektene er ett plassert i Sogn og 

Fjordane, ett i Møre og Romsdal og to i Nord-Trøndelag.  

- Formell oppstart november 2009 og går til 2014. 

- Prosjektet hadde oppstartskonferanse på Stjørdal i desember 2009 og 

midtveiskonferanse i Molde i desember 2011. 

- Første rapport fra prosjektet «Eiendomsoverbyggende samarbeid i 

skogbruket — en kartlegging» finnes på www.kystskogbruket.no 

8. Virkemiddelprosjekt 

 

(Ref. Skognæringas tiltak 7) 

- Formålet er å analysere de norske skogvirkemidlene, som har 

gjennomgått betydelig endring de siste 15 årene, og å vurdere effekten 

på endringene for kystskogbruket. 

- Norsk Institutt for Skog og Landskap ble engasjert til å foreta 

analysen, men av ulike årsaker har arbeidet midlertidig stoppet. 

- Harald Nymoen, fylkesskogsjef i Møre og Romsdal, er kontaktperson 

for styringsgruppa. 

- Finansieres av kystskogbruksmidler. 

9. FOU-prosjekt 

 

(Ref. Skognæringas tiltak 7) 

 

 
 

 

- Formålet er å sikre fokus på felles forskningstema, samt i samarbeid 

med forskere å sikre tydeliggjøring av problemstillinger for å sikre 

forskbarheten og mest mulige relevante søknader. 

- Grønn forskning i Midt-Norge er et prosjekt som organiserer både 

jord- og skogbruksprosjekter i regionen. Foreløpig har Kystskogbruket 

samarbeidet med dette prosjektet og latt seg representere i dette 

prosjektet gjennom Skognæringa i Trøndelag. 

- Grunnlaget for arbeidet har vært en større søkekonferanse som 

Kystskogbruket arrangerte i juni 2009, men tiltakene friskes opp årlig. 

- Når prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge avsluttes i 2012 må 

Kystskogbruket ta stilling til hvordan dette viktige arbeidet skal tas 

videre. 

- Konkret har dette resultert i flere forskningsprosjekter i 

Kystskogbruket. 

- Arbeidet er så langt finansiert av VRI og egenandeler, mens 

forskningsprosjektene finansieres via forskningsmidler og støtte fra 

næringa. 

- Kystskogbruket har også arbeidet med å få etablert et eget 

forskningsprogram for skogeierforskning. Dette i samarbeid med Skog 

og Landskap og Bygdeforskning. Programmet lot seg imidlertid ikke 

finansiere i Forskningsrådet i første omgang, men må følges opp. 

- Endelig er det også inngått en samarbeidsavtale med Norsk institutt for 

Skog og Landskap med formål å følge opp bærekraftig skogbruk. 

http://www.kystskogbruket.no/
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10. Informasjons-

prosjekt/Etablering av 

egen hjemmeside 

www.kystskogbruket.no 

 

 

- Målet er å samle informasjonen fra/om kystskogbruket på en felles 

hjemmeside. 

- Ble etablert et informasjonsprosjekt i samarbeid med Det norske 

Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Flere av styringsgruppas 

medlemmer deltok, og gruppa ble ledet av Kjersti Kinderås, 

fylkesskogsjef i Nord-Trøndelag. 

- Da websiden var opprettet ble ansvaret for å legge ut stoff fordelt. 

Dette fungerer imidlertid ikke godt nok og må organiseres bedre. 

- Prosjektet ble finansiert av kystskogbruksmidler med kr. 200 000 for 

etableringsarbeidet og med kr. 100 000 pr. år i årlig 

vedlikehold/oppdatering.  

11. Samfunnsøkonomiske 

gevinster av skogreising 

med sitka. 

 

(Ref. Skognæringas tiltak 2 

og fylkeskomm. tiltak 1) 

 
 

- Målet med prosjektet var å utrede «Samfunnsøkonomisk gevinster av 

skogreising med sitka» 

- Det norske Skogselskap påtok seg jobben og engasjerte 

konsulentselskapet Vista Analyse As til å gjøre utredningen. 

- Oppdraget er fullført og rapporten foreligger, finnes ved søk på nettet. 

- Finansiert av kystskogbruksmidler med kr. 232 500. 

- Case: Dersom en planter en million dekar med sitkagran vil denne 

skogen binde anslagsvis 120 mill. tonn CO2 i løpet av 60 år. 

Samfunnsøkonomisk verdi mellom 11 til 18 milliarder kroner. 

- Rapportens konklusjon: Et uallminnelig effektivt klimavirkemiddel. 

12. Skognæringsforum i 

kystfylkene-/landsdelen. 

Se eget hovedpunkt, pkt. 5. 

 

 

4.2.  Delprosjekter i Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.  

 

Delprosjekt Beskrivelse 

1. Lage brosjyre om 

Melding om 

Kystskogbruket 

- Presentere hovedelementene i Melding om Kystskogbruket i en 

brosjyre for å spre og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. 

- Oppdraget ble satt bort til et reklamebyrå. Brosjyren ble finansiert av 

programmet. 

- Brosjyren finnes på www.kystskogbruket.no 

2. Klimaskoger på 

gjengroingsmarker 

 

(Ref. Fylkeskomm. 

myndigheter tiltak 1 og 

Skognæringa tiltak 2) 

 

- Målet var å bearbeide tiltaket slik at det lettere kan utvikles nasjonalt. 

- Det ble arrangert en klimaskogkonferanse i Bodø høsten 2009. Det 

faglige opplegget for konferansen var å invitere deltakerne til å komme 

med innspill til hvordan klimaskoger kan etableres i Norge, med hensyn 

tatt til faglige erfaringer, miljø- og kulturlandskap mv. Dette dannet 

grunnlag for forslag om å dele opp tiltakene i flere delprosjekter, jfr. 

styringsgruppas forslag inntatt i konferanserapporten. 

- Konferansen ble finansiert av programmet, med tilskudd fra 

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag og deltakeravgift.  

- Konferanserapporten finnes på www.kystskogbruket.no.  Foran i denne 

rapporten er det tatt inn styringsgruppas detaljerte forslag til å utvikle et 

nasjonalt klimaskogprogram.  

- Det videre oppfølgingsarbeidet er finansiert av programmet. 

- Kystskogbrukets forslag til klimaskoger ble omtalt både i St.m.nr. 39 

(2008-2009) «Klimautfordringene – Landbruket en del av løsningen» og 

i Klimakur 2020. I Klimakur 2020 framkom det som det mest 

kostnadseffektive og sikreste klimatiltak av alle. Faktisk er det lønnsomt 

http://www.kystskogbruket.no/
http://www.kystskogbruket.no/
http://www.kystskogbruket.no/
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uten klimakvotesalg. 

- Kystskogbrukets klimaskogforslag er på forskjellig vis, bl.a. via 

Klimakur 2020, lansert som forslag til den nye Klimameldinga, mens 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har anbefalt at det ikke utredes 

videre, fordi de tror at det kan gå ut over biologisk mangfold.  DN har 

imidlertid ikke dokumentert dette nærmere. 

- Når Klimameldinga ble presentert den 25. april 2012 viste det seg at 

skog har fått en sentral rolle som klimatiltak i Norge. Mange ulike 

skogtiltak skal følges opp og bl.a. klimaskogforslaget fra kystskogbruket 

skal utredes.  Det konstateres at både skogreising og klimaskoger er blitt 

klimatiltak i Norge. Da vises til rapporten ifra Bodø-konferansen.     

3. Skogsbilveiprogram i 

kystfylkene 

(Ref. fylkeskommunalt 

tiltak 2 og Skognæringas 

tiltak 1) 

 

- Skogsbilvegprogrammet er ikke ferdigstilt foreløpig, fordi 

hovedplanene for skogsveger i kommunene må utarbeides først. De 

første foreligger utover høsten 2012 og programmene blir påbegynt i 

løpet av dette året. 

- Styringsgruppa i Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram arbeider 

med en nærmere strategi for hvordan et slikt infrastrukturprogram skal 

lages og benyttes for å bidra til et betydelig løft i skogsvegbyggingen i 

kystskogbruket. For å få det til kreves bedre tilrettelegging og bedre 

virkemidler. 

- Dette er et langsiktig arbeid og ordninger som etableres må gjelde, men 

evt. følge konjunkturene, i flere tiår.  

4. INON 

 

(Ref. Fylkeskomm. 

myndigheter tiltak 3) 

 

 

- Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) framstår som en betydelig 

hindring for å bygge ut skogsveinettet i kystskogbruket. Skogressursene 

står i hovedsak i buffersonene og berører i liten grad INON-elementene 

annet enn definisjonen. Skal skogressursene kunne utnyttes må 

definisjonen av INON endres. Det bør være mulig. 

- Saken er ikke hjemlet i lov, men er blitt en slags «forvaltningspraksis», 

hvor bl.a. grunneiernes rettsikkerhet lider.  

- Metodikken er «importert» fra Amerika hvor de har mye ekte villmark. 

Norge har i utgangspunktet svært lite villmark i produktiv skog så 

utgangspunktet er derfor motsatt. 

- Styringsgruppas leder m.fl. har vært i Stortinget og i flere møter 

foredratt som saken og det er fulgt opp med brev og kronikker. 

- Saken er tatt opp særskilt som fylkestingssak både i Sør-Trøndelag og i 

Nord-Trøndelag, fordi forskning viser at 65 % av den hogstmodne 

skogen i disse fylkene berøres av forvaltningspraksisen. Meget alvorlig 

for virkestilgangen for skogindustrien i regionen. 

- Saken er reist som et dok. 8 forslag i Stortinget og Energi- og 

miljøkomiteen vedtok å sende saken over til Miljøverndepartementet 

- Saken må finne sin løsning. 
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5. Den nye 

veiledningstjenesten 

 

(Ref. fylkeskomm. 

myndigheter tiltak 4) 

 

  
 

 

 

 

- Etablering av en ny moderne og effektiv veiledningstjeneste, som retter 

innsatsen mot planlegging og fellestiltak for skogeierne, ansees 

nødvendig om skogressurser skal utnyttes med dagens samfunnsforhold 

og eiendomsstruktur. 

- Skognæringa i Trøndelag har skrevet brev til Landbruks- og 

matministeren og bedt om at dagens ordning blir evaluert for å se om 

den svarer til dagens nasjonale skogpolitiske målsettinger. Ministeren 

ønsket imidlertid ikke å evaluere ordningen, men han ville følge opp 

kommunenes praktisering bedre. 

- Kystskogbruket ønsker derfor å få etablert en eller flere prøveordninger 

hvor man bemanner opp en offentlig tjeneste med skogfaglig personell, 

for eksempel opp til omtrent samme nivå som før 1994. Både nasjonalt, 

fylkes- og kommunenivået bør delta i å utforme og å gjennomføre et 

slikt prosjekt. Det er ikke meningen å kopiere det som var før, men å 

konstruere og prøve ut en ny moderne tjeneste, bl.a. ved å se til våre 

naboland. Det er satt av noen midler for veiledningsforsøk i LMD fra og 

med 2012.  

- Kommunene på Innherred i Nord-Trøndelag, v/Innherad Skognettverk, 

ønsker et prøveprosjekt i sitt område, fordi de ønsker å øke avvirkning 

og tømmertilgangen til industrien i området. Kystskogbruket tilbød 

derfor å legge et forprosjekt for et større prøveprosjekt til regionen. 

Forprosjektet var ment finansiert som et spleiselag mellom 

Kystskogbruket og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

- Tilbudet har utvilsomt gitt øket oppmerksomhet om skogeierveiledning 

i fylket.  Initiativet har medført at flere nå ønsker å ta tak i dette, om enn 

med andre metoder. Kystskogbruket mener det viktigste er at økt 

skogeierveiledning tas tak i så forprosjektsøknaden ble trukket. 

- Kystskogbruket mener imidlertid fortsatt det er behov for å 

gjennomføre et forprosjekt for å få skissert og vurdert en struktur og 

dimensjon på en ny veiledningstjeneste.       

6. Utred 

skogbruksutdanning 

 

(Ref. fylkekomm. tiltak 5) 

- Det foregår for tiden en del nasjonalt på dette fagområdet.  

- Imidlertid ønsker Kystskogbruket en utdanning som også retter seg mer 

mot kystskogbruksutfordringer. Dette har derfor Kystskogbruket tatt opp 

både med UMB på Ås og Høgskolen i Trøndelag (HINT) og det er gjort 

en henvendelse til Kunnskapsministeren for nærmere å diskutere saken. 

Politisk ledelse har imidlertid nylig avslått et møte på saken. 

- Det er ellers nedsatt et utvalg i regi av prosjektet «Rett 

landbruksutdanning» som nå utarbeider et forslag til fagplaner som retter 

seg imot kystskogbruksutfordringer. De avgir sine forslag i løpet av 

våren 2012. 

- Ellers har flere fylker rekrutteringsprosjekt på «Velg Skog» som 

samarbeider med det nasjonale prosjektet «Velg Skog» satsinga. 

 

7. Utbedre flaskehalser på 

offentlig veinett. 

 

(Ref. fylkeskomm. tiltak 6) 

 

- Det er en rekke flaskehalser for tømmertransporten på offentlig vei. 

Det kan være for lave underganger, for svake bruer, for lave akseltrykk 

eller for korte vogntoglengder.  Dette er konkurranseulemper for 

skognæringa sammenlignet med våre naboland.  Det blir kostbart å måtte 

redusere lasstørrelser på grunn av slik flaskehalser.   

- Ofte er det bare en enkelt flaskehals som stopper større lass. 

- Kanskje kan brua/veien bare vurderes pånytt og oppskrives? 

- Kanskje kan små penger bedre forholdet og gi store besparelser for 

næringa?  

- Oppfølgingsprogrammet har ikke fulgt opp dette tiltaket konkret 

overfor alle fylkene, men det skjer allikevel konkret arbeid i flere av 
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fylkene. 

- Dette må følges videre da dette gir raske resultater og store besparelser 

for næringa. 

 

8. Bioenergi som 

oppvarmingsalternativ i 

fylkeskommunale bygg. 

 

 

- Bioenergi (ved, pellets, flis) har fått stor oppmerksomhet de senere 

årene og virkemidlene forbedres. 

- Større fjernvarmeanlegg er bygget opp mange steder. Det er stort fokus 

på dette i nær sagt alle fylker og det vil sikkert fortsette. 

- Oppfølgingsprogrammet har ikke fulgt opp dette tiltaket særskilt 

overfor alle fylkene, men viser til det som skjer i fylkene. Mye er på 

gang. 

- Verdens største pelletsfabrikk er bygget og satt i drift på Averøya i 

Møre og Romsdal. Det importeres virke og eksporteres pellets til 

kontinentet. 

9. Tre i fylkeskommunale 

bygg 

(Ref. fylkeskomm. tiltak 

8) 

 

- Bruk av mer trevirke er også en nasjonal målsetting og omtales særskilt 

i ny landbruksmelding. Dette blir sentralt i årene som kommer. 

- Oppfølgingsprogrammet har ikke fulgt opp dette tiltaket felles mot alle 

fylkene, men også her foregår mye arbeid i de enkelte fylkene.   

- Det er reist flere signalbygg i massivtre i mange fylker. 

- Ellers kan nevnes at Stavanger, Bergen og Trondheim er markante 

trebyer hvor trebruken fokuseres særskilt. 

- Bruk av tre i nye produkter blir kommende satsninger i Skognæringa 

Kyst, jfr. pkt. 5.0.  

10. Industrikraftregime 

 

(Ref. fylkeskomm tiltak 9) 

 

 

- Programmet har ikke fulgt opp dette spesielt, men har støttet aktivt  

tiltak igangsatt av andre sektorer. Saken ble også tatt tak i av regjeringa, 

først gjennom en garantiordning og samtidig gjennom tiltak som har 

bidratt til å stabilisere situasjonen. I forhold til Midt-Norge, som har hatt 

særlige utfordringer på el-siden, har nettopp olje- og energiministeren 

«avlyst» krisen i Midt-Norge gjennom å fremme utbyggingsplan for 

overføringsnettet. Dette tiltaket følges derfor ikke videre opp. 

- Det må imidlertid bemerkes at framtidig skogindustri i Norge vil trenge 

kraft, enten industrien forblir som i dag eller retter seg mot nye 

produkter. Økt bruk av skogressursene i kystskogbruket vil derfor kreve 

mer energi. Det er avgjørende viktig at det landbaserte behovet 

hensyntas i forbindelse med videre utbygging av olje og gass. Da 

handler det også en del om å unngå å bli mer oljeavhengig enn 

nødvendig.  

11. Informasjon 

 

(Ref. strategiene og 

behovet for 

kommunikasjon) 

  

- Styringsgruppa har deltatt svært aktivt med en rekke foredrag, 

informasjonsmøter og med aviskronikker. 

- Det er gitt skogpolitiske uttalelser og deltatt på skogpolitiske møter. 

- Styringsgruppas representanter har også reist skogpolitiske 

spørsmål/tema i nye fora. 

- Informasjonsarbeidet er lagt merke til over hele landet og 

styringsgruppas leder Alf Daniel Moen fikk i 2010 Eidsvoll Værks 

skogpris for spesielt god og relevant skogpolitisk kommunikasjon 

gjennom flere år.  

- Det er arrangert konferanser i oppfølgingsprogrammenes regi og man 

har deltatt i en rekke fylkesvise konferanser med fokus på 

kystskogbrukets utfordringer.   
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12. Dialog med  

miljøorganisasjoner 

 

(Framkom i den 

fylkespolitiske 

behandlingen i noen fylker 

at en dialog med repr. for 

miljøorg. måtte komme i 

fortsettelsen)  

- Skognæringa er en langsiktig bærekraftig næring og en absolutt 

forutsetning for forslagene i Melding om Kystskogbruket var derfor at 

alle pålagte miljøhensyn skulle tas. Næringspotensialene er derfor 

framstilt som nettopotensialer. Skognæringa selv støtter også disse 

forutsetningene da man ønsker å framstå som en miljønæring. 

- Til tross for dette har noen miljøorganisasjoner uttalt seg kritisk til 

meldinga. 

- Utspillene har vært noe overraskende både ut ifra et nærings- og 

naturvitenskapelig ståsted.  Skognæringa er en av landets fornybare 

næringer som både klima- og næringsmessig burde ha en framtid i 

Norge, jfr. St.meld. nr. 39 (2008-09) Klimautfordringene – Landbruket 

en del av løsningen, IPCCs anbefalinger og Klimameldinga 2012.   

- For å forsøke å sikre en gjensidig forståelse ble det tatt initiativ til en 

nærmere dialog med Norges Naturvernforbund.    

- Det er gjennomført to møter og dialogen fortsetter.  

- Miljøorganisasjoner og miljøforvaltningen inviteres ellers til alle 

kystskogbrukets arrangementer, både landsdelsarr.og fylkesvise arr.  

 

13. Følg opp nasjonal 

skogpolitikk 

(Ref. fylkeskomm. tiltak 

10) 

Se eget hovedpunkt  6.0. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6. Politikerpanelet i en skogpolitisk debatt arrangert av Skognæringa i Trøndelag 

 foran stortingsvalget 2009. 
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5. Skognæringa Kyst og kystskognettverket 
 

For at skognæringa samlet skal kunne ta ansvar for utviklingen av næringa i kyststrøkene 

måtte den samles, både fylkesvis og for hele kysten. Det ble derfor satt i gang arbeid i alle 

fylkene for å organisere fylkesvise skognæringsforum. Deltakerne her er de kommersielle 

skognæringsaktørene i skogene, i industrien, bedriftene mv. De fylkesvise forumene skal være 

basis i det felles kystforumet, Skognæringa Kyst. Det forutsettes gjennomgående 

representasjon i fra fylkesforumene til kystforumet. Alle fylkene har en representant hver i 

kystforumet. Dette er/vil bli fullt utbygget i alle 10 fylkene i løpet av 2012, jfr. fig. 5. Til 

sammen blir dette et betydelig skognæringsnettverk. 

 

Alle de skogbaserte verdikjedene, med naturlige alliansevirksomheter, forutsettes å delta i 

fylkesforumene og tilsvarende i det overordnede kystforumet. For å sikre denne bredden 

kreves imidlertid en spesiell oppmerksomhet ved valg av representanter.  

 

Skognæringa Kyst ble etablert den 11. januar 2011 og ledes av et arbeidsutvalg (AU) på 3 

personer, 1 fra Vestlandet, 1 fra Trøndelag og 1 ifra Nord-Norge. Også i AU forsøker man å 

sikre representasjon fra ulike verdikjeder. I sittende AU er derfor både sagbruk, treforedling 

og skogene representert i tillegg til landsdelene. 

 

Ifølge de vedtatte retningslinjer skal Skognæringa Kyst være et overbyggende 

samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i kystskogbruksfylkene.  

 

Som oppgaver nevnes at Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og faglig, til felles 

skognæringspolitiske spørsmål for kystskogbruksfylkene. Oppmerksomheten skal derfor 

rettes mot: 

  - næringspolitiske uttalelser 

- bred relasjonsbygging 

- kommunikasjon (med allmennhet og politiske partier) 

- å gi gjennomføringskraft til felles nasjonale skognæringspolitiske spørsmål.   

 

Det vil være spesielt viktig for Skognæringa Kyst å etablere og utvikle et godt samarbeid med 

Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram for videre arbeid med Melding om 

Kystskogbruket og med fylkesmannsembetenes oppfølgingsarbeid. 

 

Skognæringa Kyst har nettopp tilsatt en sekretær og står nå foran oppstart av et 2-års 

utviklingsprosjekt, hvor bl.a. kommunikasjon er et hovedtiltak. 

 

Gjennom etableringen av en operativ Skognæringa Kyst vil næringa stå langt bedre rustet til å 

møte utfordringene som kommer for kystskogbruksfylkene. Noen av fylkene i kystskogbruket 

har i tillegg etablert regionale skognettverk, jfr. fig. 5. Dette fordi det praktiske arbeidet både i 

skogen og i bedriftene logisk nok foregår i kommunene. Det vil være gjennom regionale 

nettverk man kan sikre den brede mobiliseringen i skogene. 

 

Begge trøndelagsfylkene har etablert regionale nettverk. Disse organiseres som egne 

prosjekter som finansieres lokalt og fylkesvis. De ulike regioner prioriterer sine spesifikke 

utfordringer, men under samme hovedstrategier som fylkessamarbeidet. 
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6. Følge opp nasjonal skogpolitikk 
 

Dette er et av de prioriterte tiltakene for de fylkeskommunale myndigheter. Styringsgruppa 

har derfor fulgt den nasjonale skogpolitikken nokså tett og erfaringen er så langt at det har 

stor betydning for politikkutformingen at fylkespolitikerne tar tak i dette politikkområdet.  

Det bidrar både til å løfte fram kystskogbruket og til å målrette virkemidlene mot 

utfordringene. 

 

Nå når forvaltningsreformen fra 2010 har gitt fylkeskommunale myndigheter et medansvar 

for utviklingen av landbruket i sine fylker er dette ansvaret ytterligere forsterket for framtiden. 

 

For å gi et lite innblikk i politikkområdet vil vi nedenfor kort kommentere noen få sentrale 

skogpolitiske tema som er viktig for kystskogbruket. Det er ikke en fullstendig gjennomgang, 

men en smakebit.  

 

Siden Melding om Kystskogbruket ble lagt fram i 2008, har det skjedd svært mye på den 

skogpolitiske arenaen i Norge. Det er lagt fram ei stortingsmelding om landbruk, St.m.nr. 9 

(2011-2012) Velkommen til bords, og en «Landbrukets klimamelding», St.m.nr. 39 (2008-

2009) Klimautfordringene – Landbruket en del av løsningen. Nevnes må også Klimakur 2020 

som kom 2010. 

 

Behandlingen av ny landbruksmelding blir viktig. Kystskogbruket omtales konkret og positivt 

i meldinga, men man registrer også at sentrale politikktema mangler/hoppes over.  For 

eksempel er det ikke oppmerksomhet verken på skogeierpolitikken, veiledning av skogeiere 

og heller ikke på bedre tilpasning av økonomiske virkemidler. Det er vanskelig å se hvordan 

ellers gode tiltak kan gjennomføres når ikke nøkkelpersonene i skognæringa, 

råstoffprodusentene, gis nødvendig oppmerksomhet. Det er også vanskelig å finne 

begrunnelser for hvorfor det ikke drøftes. Dette må derfor ha stor oppmerksomhet i 

fortsettelsen.    

 

I tillegg til dette har Kystskogbruket fått en markant plass i den skogpolitiske debatten.  

Allerede i fra 2008 ble Kystskogbruket gitt egen omtale i de årlige statsbudsjettene. De store 

målrettede virkemiddelforbedringene har riktignok ikke kommet ennå, men kystskogbruket 

som egen skogpolitisk arena er etablert. Den må ytterligere forsterkes i årene som kommer. 

 

«Landbrukets klimamelding», foreslo å øke avvirkningen i Norge med 5 mill. kbm./år. 

Meldinga understreker og dokumenterer i sterk grad mer bruk av skog og tre som klimatiltak. 

Et nesten enstemmig Storting sluttet seg til. Etter dette har det pågått en nærmest kontinuerlig 

skog/klima-debatt i nær sagt alle landets aviser. Til tross for IPCC-klare råd om mer bruk av 

skog og tre som klimatiltak har miljøorganisasjoner/miljøforvaltning ført an i mot dette i den 

norske debatten. Skognæringssektoren og skogforskningen har stått for de faglige innleggene 

for mer bruk av skog, mens for eksempel oljesektoren har forholdt seg nokså tause. Det tyder 

imidlertid nå på at skog og tre vil måtte få en sentral plass i kommende klimamelding. Det vil 

være svært viktig for kystskogbruket i framtiden. 

 

INON har også vært et sentralt debattema. Det synes imidlertid foreløpig som det ikke 

bekymrer nok at store deler av skogressursene i kystskogbrukets fylker og kommuner 

båndlegges uten lovlige vedtak, og at store næringspotensialer ikke benyttes. Denne 

båndleggingen gir heller ikke rett til erstatning. Dette er for det første samfunnsøkonomisk 
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svært uheldig, både kort- og langsiktig, og det rammer kystskogbruket langt mer enn resten av 

landet. 

 

Kystskogbruket er sentralt i bruddet i forhandlingene om nye standarder for miljøsertifisering 

i skogbruket. Miljøorganisasjonene ønsker gjennom dette systemet å båndlegge store 

produktive skogarealer i kystskogbruksfylkene. Bruken av fremmede treslag er også et 

sentralt tema hvor miljøsiden, på tross av en nesten hundreårig statlig forskningsbasert 

praksis, ønsker forbud. Det kunne vært lett for de nasjonale skogorganisasjoner å godta slike 

restriksjonsområder lagt til kystskogbruket og dermed sikret enighet med 

miljøorganisasjonene, men det har heldigvis ikke skjedd. Bruddet var et faktum sommeren 

2010 og det har siden ikke lyktes partene å komme til enighet. Landbruksministeren har også 

involvert seg uten at det har hjulpet så langt. Det er svært viktig for Kystskogbruket at ikke 

påtvungne miljøstandarder stopper skognæringa i svært produktive områder på kysten. Det 

betyr ikke at ikke Kystskogbruket skal ta alle nødvendig miljøhensyn, slik lov og forskrifter 

beskriver, men å godta båndlegging av arealer uten at de inngår i offentlige verneplaner er 

gratis vern bekostet av kystskogbruket.   

 

Velger også å nevne arbeidet med Naturindeks for Norge.  Indeksen gjelder ikke spesielt for 

Kystskogbruket, men er viktig for hvordan skognæringa skal bli oppfattet i samfunnet i 

framtiden. I september 2010 presenterte Direktoratet for Naturforvaltning Naturindeks for 

Norge. Her har man vurdert ulike naturtyper og gir karakter etter hvordan de utvikler seg med 

hensyn til biologisk mangfold.  Skog og kulturlandskap er de eneste to naturtypene som får 

negativ karakter. Kulturlandskapet fordi de gror igjen og skog fordi den sammenlignes med 

urørt «naturskog» (urskog). Både sammenligningen og Miljøverndepartementets 

presentasjonen av denne indeksen medførte sterke protester bl.a. i fra de skogforskerne som 

var med å utarbeide grunnlaget for den. Debatten endte så langt med at direktør Janne Solli i 

desember 2010 innrømmet at skog har forbedret seg aktivt som naturmiljø de siste 60-årene, 

men dette kommer ikke fram slik de har valgt å presentere den. Til tross for denne 

erkjennelsen står det allikevel i Nasjonalbudsjettet for 2012 en markant negativ karakter på 

skog. 
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7. Arbeidet i fylkene 
 

I tillegg til fellesaktivitetene som er beskrevet ovenfor har det også foregått svært omfattende 

arbeid i alle fylkene. Ut i fra sine forhold har man tatt opp kystskogbrukets utfordringer 

fylkesvis. Det har manifestert seg i mange fylkesvise aktivitetsprosjekter, både 

fylkeskommunale og som brede samarbeid. 

 

Disse fylkesvise aktivitetene er derfor også en direkte oppfølging av meldinga og en helt 

nødvendig oppfølging. Tiltakene i fylkene er finansiert både av kystskogbruksmidler og andre 

regionale midler. Mer enn halvparten av kystskogbruksmidlene er gjennom de første årene 

brukt til fylkesvise tiltak. I den senere tid er det kommet anmodning fra enkelte  fylker om at 

man framover bør vurdere å bruke en større del av midlene på flere fellestiltak. Dette må 

vurderes nærmere, men det forutsetter at alle fylkene er enige. 

 

Det vil føre for langt her å liste opp alt arbeidet i fylkene, men hvert fylke har laget en side 

som beskriver i korte trekk det arbeidet som er gjort i disse årene. Disse sidene følger som 

vedleggene 3-12. Det oppfordres til å se på vedleggene for fylkene og for nærmere 

informasjon følge de linker som står oppført. 

 

 

7.1.  Vest-Agder 

Vest-Agder var ikke med når Melding om Kystskogbruket ble laget. Dette fordi Vest-Agder 

ikke hørte med i noen av de fylkeskommunale samarbeidsordningene som organiserte 

samarbeidet. Når Landbruks- og matdepartementet i 2009 også valgte å gi noe av 

Kystskogbruksmidlene til Vest-Agder, ble det naturlig å invitere fylket inn i samarbeidet. 

 

I 2011 ble det formelle samarbeidet påbegynt idet både fylkeskommunen og fylkesmannen 

fant det riktig å delta sammen med fylker med noenlunde felles skogutfordringer. Vest-Agder 

er også i ferd med å starte sitt eget skognæringsforum og vil også inngå i Skognæringa Kyst.  
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8. Resultater 
 

Det er allerede nevnt mange tydelige resultater av dette fylkeskommunale initiativet. I dette 

kapittelet skal vi se litt mer strukturert på disse. Først ser vi på resultatene i forhold til 

målsettingene i meldinga. Deretter ser vi på arbeidet med å følge opp de prioriterte 

enkelttiltakene og resultater av dette.  

 

Imidlertid, i dette tilfellet blir en slik konkret resultatoppstilling fort for snever. Meldinga og 

oppfølgingsarbeidet har i tillegg oppnådd resultater som man ikke kunne se for seg på 

forhånd. Disse resultatene, vi kan kalle dem synergier, fordi samfunns-timingen viste seg å 

være ganske god. Disse synergiene er viktige resultater som både har hatt stor betydning for 

arbeidet så langt og vil bli enda viktigere videre. Det er heller ikke sikkert vi har sett alle disse 

resultatene ennå. Noen av disse kunne man kanskje regnet med ville komme før eller siden, 

men neppe så raskt. Ellers må vi også kunne snakke om resultater knyttet til den nokså brede 

nasjonal oppmerksomhet både på tema og arbeidsform. Etterspørselen etter informasjon om 

aktiviteten har til dels vært stor både innen og utenfor kystskogbruksfylkene. Disse, som vi 

kan kalle kommunikasjonsresultater, som også har en viss langtidsvirkning, vil ha effekt for 

mer enn kystskogbruket. Endelig er det resultater som kommer som følge av alle initierte og 

oppstartede tilleggsaktiviteter i hvert enkelt fylke/kommune, noe vi kan kalle 

mobiliseringsresultater. Det er i kommunene og fylkene verdiskapingsresultatene må/vil 

skje, og disse vil raskt påvirke fortsettelsen av arbeidet.  

 

Felles for alle disse 3- tilleggsresultatgruppene er at de kommer som følge av det 

fylkeskommunale felles initiativet om å lage og å følge opp Melding om Kystskogbruket. En 

fylkesvis oppfølging hadde på ingen måte gitt slike resultater.   

 

I det følgende vurderes de ulike resultatene: 

 

Resultat-

gruppe 

Mål/ 

Tiltak 

Vurdering 

Resultater 

ifht. mål-

settingene i 

meldinga 

Dobling av 

verdiskap-

ingen innen 

2020 

- Verdiskapingen pr. 2012 er ikke vurdert i denne rapporten. Dette 

skyldes først og fremst praktiske forhold knyttet til målingen. 

- Man kunne sett på produksjonsverdiene samlet ved å benytte 

fylkesfordelte nasjonalregnskapstall. Har produksjonsverdiene 

økt/minket? Dette er imidlertid ikke gjort nå, fordi tallen har 2-3 år 

forsinkelse.   

- Om man ser på verdiskapingen eller produksjonsverdiene er det 

imidlertid lite trolig at man vil kunne se særlig endringer etter så vidt 

kort tid. Skognæring er som kjent meget langsiktig, men vi vet 

allikevel at noe skjer gjennom pågående nyetableringer, nyskaping og 

produktutvikling.  

- Vi kjenner konkret til at prosessene har bidratt til å snu konklusjoner 

fra avvikling til satsing samtidig som vi også kjenner til konkurser. 

Slike ting vil vi fortsatt ha, men poenget vil være om trendpilene 

peker opp eller ned. 

- Selv om dette målet framstår konkret og målbart, bør det nok ikke 

oppfattes for bokstavelig, men heller tolkes som en skikkelig 

overordnet ambisjon.  
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Økt råstof-

forsyning på 

kort og lang 

sikt 

 

 
Figuren ovenfor viser skogsavvirkningen i de involverte fylkene 

mellom 2006 og 2011. (Industrivirke for salg. Kilde SSB.) Hos noen 

har avvirkningen gått ned i perioden, noen har vært stabile og noen 

har økt, men samlet er avvirkningsnivået omtrent som før prosjektet 

startet (Finnmark og til dels Troms vises ikke i figuren). 

 
- Ut ifra hogststatistikken er det vanskelig å si noe om en  samlet 

effekt av prosjektet. Imidlertid er det verdt å merke seg at 

avvirkningen øker sterkt i hogstmodne skogreisingsfelt. Her er det 

høy bestokning og høy netto til skogeier.  

- Interessant er det også at mye av dette tømmeret på sørvestlandet 

eksporteres til Tyskland og går ikke til norsk videreforedling selv om 

etterspørselen er stor i Midt-Norge.  

- Nedgangen i enkelte fylker er også interessant. Her ser vi nok 

effekten av manglende infrastruktur, både i skogen, i offentlig veinett 

og på sjøen. Det tar lengre tid å bøte på den mangelen. På lang sikt 

derimot vil det kunne skje mye her i det skogsvegplaner begynner å 

bli ferdige og kai-utredningen er klar til å tas videre. 

 

Høy virkes-

kvalitet i 

fremtids-

skogen 

 

 
Figuren viser plantetallene i kystskogbruksfylkene.(Kilde SSB) Det 

forteller ikke hele historien om kvaliteten på framtidsskogen, men det 

er god sammenheng mellom antall planter utsatt pr. dekar og 

kvaliteten på skogen som vokser opp. 
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- Disse kurvene viser at dette målet på ingen måte følges opp, knapt 

nok i noe fylke, men man fjerner seg heller. Det er dessverre ikke 

overraskende, men er mer enn uheldig på flere måter. Det er nok også 

i noen tilfeller brudd på skogloven. Dette også tiltross for landbruks- 

og matministerens sterke oppfordring til dette nylig. 

- Videre også en samlet anbefaling om skogplanting som effektiv 

CO2-binder. 

- Dette reiser noen viktige spørsmål: 

a. Følges Skogloven opp eller er den for svak?  Dette er LMD og 

forvaltningens ansvar.   

b. Er det andre årsaker/hensyn?  

- Langt mer positivt er det resultatet at skogforskningen og 

skog/klimaforskningne i kystskogbruket øker mye i perioden og 

synes fortsette å øke, bl.a. gjennom en avtale mellom Kystskogbruket 

og Norsk institutt for Skog og Landskap. 
Konkurranse

-dyktig 

industri, med 

kunde-

tilpasset 

verdiskaping 

 

- Rammebetingelsene for industrien er meget viktig. Her har 

energisituasjonen bedret seg betraktelig.   

- Det investeres også i deler av skogindustrien på kysten og det skjer 

relativt mye innen både bioenergi og nyskaping. Sett i forhold til 

perioden som har gått skjer det positive ting i forhold til det 

kystskogbruket selv kan styre, men de aktive tiltakene i forhold til 

dette målet vil i større grad komme i fortsettelsen. 

- Etableringen av Skognæringa Kyst er både et resultat og et verktøy 

for videre arbeid i forhold til dette målet.  

- Må konstatere at nasjonale og globale rammevilkår er usikre og 

tilsvarende lønnsomheten.  

Mer bruk av 

tre og 

treprodukter 

- bedre klima 

 

I forhold til dette målet skjer det mye i kystskogbruket:   

- Bevisstheten om mer bruk av tre er også sterkt framme i debatten og 

er økende. Denne målsettingen blir særlig sentral i det videre arbeidet 

med Kystskogbruket. Offentlige utbyggere må gå foran. 

- Skog/klima er løftet sterkt i perioden. 

- Klimaskoger på gjengroingsmarker på kysten er det mest 

kostnadseffektive klimatiltaket i landet. 

- Forslag til arbeidsopplegg for klimaskogprogram er sendt 

Landbruks og matdepartementet.   

- Videre passer dette godt med at de 3 store byene i kystskogbruket 

løfter trebruken høyt og at det foregår forskning rettet mot alternativ 

bruk av bioressursen som bl.a. sikter imot nye store 

anvendelsesområder.  Deler av trekjemien kan erstatte olje.   

   

Økt 

fremtidstro 

- Som følge av satsingen har det skjedd en betydelig mobilisering 

langs hele kysten.   

- Det hadde ikke vært mulig å få etablert skognæringsnettverk langs 

hele kysten om man ikke hadde tro på framtiden for skognæringa. 

- Trender, utredninger og politiske signaler peker nå rette vei. 

- Utfordringen blir å holde troen oppe til man begynner å se 

resultatene i verdiskapingsmålinger. 

NB! Alle tilleggsresultatene av denne fylkeskommunale satsingen 

tyder også på at de negative trender fra 1990-tallet er snudd. 
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Resultater 

knyttet til 

gjennom-

føring av 

prioriterte 

tiltak 

Felles for 

begge pro-

grammene 

 

- Oppfølgingsprogrammene er etablert og finansiert og en 

gjennomføringsorganisasjon er bygget opp langs hele kysten. 

- Svært mange personer er involvert.  

- Organisasjonen er stadig under utvikling og fortløpende 

fornying.   

- Det har vært en effektiv arbeidsform og resultatet må sies å 

være lovende. 

Skog-

næringas 

ansvarsdel  

- Viser til gjennomgangen av tiltakene, pkt. 4.1. 

- De fleste tiltakene er påbegynt med ulike delprosjekter og med 

varierende grad av bearbeidelse. Flere av dem må utvikles til å 

bli meget store og kompliserte prosjekter som må avgjøres 

nasjonalt. 

- Resultatet må så langt sies å være gode, mye takket være 

Fylkesmennenes aktive pådriv og betydelig ekstrainnsats i alle 

fylkene. 

Fylkes-

kommunal 

ansvarsdel 

- Viser til gjennomgang av tiltakene, pkt. 4.2. 

- Samlet sett er det gjort mye godt forberedende skogpolitisk 

arbeid på en rekke tiltak og resultatene i form av aktivitet vil 

komme etter hvert. 

- Godt politisk informert i mange sammenhenger. 

- Fått synliggjort det felles fylkespolitiske initiativet meget 

godt.  Den felles utfordringen blir veldig tydelig.  

- Så langt synes felles oppfølging å ha vær en kostnadseffektiv 

og riktig strategi. 

 

Synergi- 

resultaer 

 

- Den fylkeskommunale Melding om Kystskogbruket og arbeidet med 

oppfølging av meldinga har medført at kystskogbruket er blitt et akseptert 

skogpolitikkområde. 

- Det er etablert en egen arena for skogpolitisk debatt som vektlegges mer i en 

nasjonal helhet. 

- Fylkeskommunene har fått en klar helhetlig rolle i den skogpolitiske 

debatten. Fylkesting setter skogpolitiske debatter på dagsorden. 

- Kystskogbruksmidlene etableres og det avsettes 10 mill. kr. pr. år til å følge 

opp Melding om Kystskogbruket. 

- Kystskogbruksutfordringer er kommentert og akseptert i alle statsbudsjetter 

siden 2008 og videre i landbrukets klimamelding, ny landbruksmelding og 

Klimakur 2020.  

- Klimameldinga 2012 skal bl.a. utrede kystskogbrukets forslag om 

klimaskoger.  

- Kystskogbrukets utfordringer er sikkert også omtalt mange andre steder. 

- Vest-Agder har valgt å slutte seg til samarbeidet 

- Langt større skogpolitisk bevissthet både i fylkene/kommunene og i næringa 

selv i dag enn for få år siden. 

- Man har fått klargjør motsetningen mellom miljø og skogbruk som mer enn 

naturvitenskapelige motsetninger. 

- Det er inngått samarbeidsavtale mellom Kystskogbruket og Norsk institutt 

for Skog og Landskap. 
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Kommuni-

kasjons-

resultater 

 

- Kystskogbrukets arbeid er kjent over hele landet. 

- Google-søk gir 17500 treff. 

- Utfordringene har blitt langt bedre synliggjort. 

- Kystskogbruket har etablert egen hjemmeside, som riktignok nå utvikles 

mer. 

- En langt bredere skogpolitisk debatt i pressen har kommet i gang over hele 

landet, også i rikspressen. 

- Mange kronikker er skrevet, jfr. www.kystskogbruket.no 

- Arbeidet er lagt merke til og satt pris på lang utenfor Kystskogbrukets 

områder idet styringsgruppeleder Alf Daniel Moen har fått Eidsvoll Værks 

skogpris 2010 for sitt kommunikasjonsarbeid.  

- Antall debattanter har øket sterkt. 

 

Mobiliser-

ingsresul-

tater 

- Kystskogbruksarbeidet er så langt et vellykket skognærings- og 

fylkespolitisk samarbeidsprosjekt.  

- Det pågår en betydelig mobilisering både i fylket og på kommunenivå.  

- Skognæringsnettverk etableres fylkesvis og regionalt. 

- Mange steder har også lokalpolitikere aktivisert seg både enkeltvis og som 

gruppe ved felles uttalelser, deltakelse i utvalgsarbeid m.v. 

- Viser ellers til fylkenes «stikkord-rapporter» i vedleggene. 
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9. Videre arbeid – rullering 

 
Som det framgår av gjennomgangen ovenfor er det fortsatt ganske mye arbeid som gjenstår på 

de prioriterte oppgavene og i tillegg har man en rekke uprioriterte oppgaver som 

oppfølgingsprogrammene kan ta tak å følge opp når tiden er moden for det. For eksempel vil 

marked, nyskaping og verdiskaping stå sentralt i arbeidet for Skognæringa Kyst i 2012. Det 

planlegges bl.a. en større verdiskapingskonferanse i Bergen i midten av oktober. Dette blir 

derfor et sentralt tema for hele programmet i 2012. 

 

I fortsettelsen vil også alle fylkeskommunene måtte involveres mer direkte mot for eksempel 

fylkesvise tømmerkaiutbygging, skogsveiprogram og evt. klimaskogprogram. Disse sakene 

vil måtte skje i en større nasjonal helhet som også vil kreve sterkt fylkespolitisk engasjement 

og en ytterligere tydeliggjøring av kystskogbrukets økende nasjonale rolle.  

 

Selv om det er mange ugjorte tiltak igjen i meldinga har det også, som rapporten også viser, 

skjedd mye på det skogpolitiske området som på ulike måter påvirker tiltakene i meldinga. 

Mye tyder dessuten på at nokså mye mer vil skje i tiden framover, jfr. pkt 10.   

 

Styringsgruppa mener også at denne saken så langt har vist at ved å stå samlet på dette 

politikkområdet har alle kystfylkene oppnådd resultater langt ut over det man kunne forventet 

å oppnå hver for seg. Riktig timing har åpenbart også bidratt godt. Vårt inntrykk er imidlertid 

at det fortsatt er mye å hente på kystfylkeskommunalt samarbeide videre i denne saken. I 

første omgang vil det nok være fornuftig å arbeide videre gjennom de årlige 

oppfølgingsprogrammene, for så om en stund vurdere nærmere hvordan en samlet fortsettelse 

best kan organiseres.  

 

Det fylkesvise arbeidet bør gå parallelt og fornyes etter behov. På den måten sikres best mulig 

helhetlig effekt av arbeidet.  

 

I forbindelse med en eventuell rullering av Melding om Kystskogbruket foreslåes at en på 

forhånd får utarbeidet en økonomisk analyse basert på de nyeste fylkesfordelte 

nasjonalregnskapstall og evtuelt noe mer spesifikt om verdiskapingsutviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Statusrapport Kystskogbruket 2012 

40 

 

 

10.  Noen framtidsperspektiver  
 

Avslutningsvis ønsker vi å løfte fram noen framtidsperspektiver på skog- og treområdet 

generelt og kystskogbruket spesielt. 

 

Det er et betydelig endret fokus på bruk av skog og tre i hele verden. I Norge har vi ikke 

merket dette like godt som i andre land, bl.a. på grunn av oljefokuset, men går vi til Sverige 

og Finland har økt trebruk vært i fokus i flere tiår og det har først og fremst gitt seg utslag i 

økt bruk av bioenergi. Bioenergifokuset har også lenge vært meget høyt i EU, men det er først 

i de senere år det er satset større på dette i Norge. 

 

I Norge har det i flere år vært arbeidet med økt bruk av tre i bygninger. Treprogrammet som 

ble etablert for vel 10 år siden har bl.a. bidratt til dette. I dag ser vi derfor etter hvert ganske 

mange flotte signalbygg i tre (massivtre), mye forskning er gjort, og resultatene er tatt i bruk, 

både metodemessig og ikke minst brannsikringsmessig. Det som kanskje er enda viktigere for 

framtidig trebruk i bygninger er den betydelig økte oppmerksomheten trebruk har fått blant 

arkitektstudier. Det er all grunn til å tro at vi ikke på langt nær har sett alle resultatene av 

dette. 

 

IPCC (FNs Klimapanel) slo i sin fjerde rapport (2007) at økt bruk av tre og skog er en av de 7 

viktigste tiltakene for å redusere global oppvarming. De fastslo samtidig at det er mye 

forskningsmateriale som viser dette og det er stor enighet i panelet om at det er slik. Dette står 

fast tross en mangeartet debatt i Norge. Skog blir en viktig del av klimaløsningen. 

 

I den forbindelse kan også nevnes arbeidet med å stoppe rovhogsten i regnskogene. Dette er et 

viktig klimatiltak som hvis man lykkes vil føre til større etterspørsel etter trevirke fra andre 

deler av det globale tømmermarkedet. Selv om denne effekten av en eller annen grunn har 

vært lite omtalt i den norske regnskogdebatten, er den like fullt reell. Den økte etterspørselen 

må derfor komme i bl.a. våre boreale skoger.  

 

Det forskes nå mye på bruken av treets kjemiske komponenter, de såkalte hydrokarboner.  

Treet kan brukes til det meste som olje kan brukes til, så i den sammenheng er det grunn til å 

tro at vi har sett bare begynnelsen. 

 

Bioøkonomi er det nye samlebegrepet for all næring som baserer seg på bioproduksjon.  

EU har nettopp lansert sin første strategi om bioøkonomi, hvor målet er å utvikle Europa i en 

mer fornybar retning. Parallelt med at EU offentliggjør denne strategien, fremmer 

Forskningsrådet forslaget «Norge i bioøkonomien» for 2013-budsjettet samtidig som de viser 

til at det er viktig at norsk næringsliv utvikler seg i tråd med Europa forøvrig. Bioøkonomien 

omsetter allerede for nesten 2 billioner Euro og sysselsetter mer enn 22 millioner mennesker – 

9 prosent av EUs totale arbeidskraft. Norge har store næringer innenfor bioøkonomien, som 

for eksempel skogbruk og havbruk, men vi har på langt nær utnyttet hele potensialet i alt 

skogen og havet kan by på, mener administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén: 

 

«I følge en studie gjennomført av UNECE/FAO, vil EU-landene mangle fra 300 til 450 

millioner kubikkmeter trevirke årlig om 5 til 10 år. Prognosen viser et stort gap mellom 

forventet etterspørsel og tilgjengelig råstoff.» (utdrag fra LMDs nyheter 12. mars 2012). 
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Realitetene i utsagnet ovenfor har for så vidt vært kjent ganske lenge, men nå er det altså 

gjennomført en nærmere studie som fastslår det. 

 

Ser man alt dette i forhold til at Norge i dag er et av få land i Vest-Europa med uutnyttede 

hogstmodne skogressurser burde det være all grunn til å tro at disse vil bli etterspurt i årene 

som kommer. Når vi samtidig vet at en betydelig del av disse uutnyttede ressursene befinner 

seg i kystskogbruket representerer de et næringspotensiale som kystfylkeskommunene bør 

kunne utnytte langsiktig. I tillegg til ferdigproduserte skogressurser har også 

kystskogbruksfylkene store uutnyttede produksjonspotensialer i form av store 

gjengroingsarealer. Tilsvarende produksjon finnes ikke på noen skogarealer ellers i landet.  Å 

ta i bruk deler av disse for kulturskogformål vil være både miljø- og klimamessig fornuftig og 

næringsmessig meget lønnsomt, jfr. Klimakur 2020. 

 

Kyst-Norge har gjennom flere hundre år forsynt deler av Vest-Europa med trevirke. Nå tyder 

mye på at vi står foran en framtidig etterpørselssituasjon som igjen vil kunne gi 

kystskogbruket en god posisjon. Denne gangen må man imidlertid ikke rasere skogene som i 

det forrige århundret, men satse langsiktig og bærekraftig. 
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Vedlegg 1 Skogsveiprosjekt i Kystskogbruket 
v/prosjektleder Helge Kårstad 

Arbeidet med skogsbilprosjektet ble delt opp i tre 

faser: 

- kartregistrering av eksisterende veier for å gi 

best mulig status i dag,  

- planlegging av nye veier med tilhørende 

virkesressurser 

- utarbeideiding av skogsveiprogram  for  

gjennomføring av det planlagte veinettet.  

 

Forutsetningen har også vært at både kommuner 

og fylkeskommuner skal ta stilling til planene 

etter hvert som de foreligger.  

 

1. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB) 
For å kunne planlegge framtidige skogsbilveier er det nødvendig å ha et oppdatert kartgrunnlag.   

Statens Kartverk har ansvar for å registrere alle kjørbare veier i landet i en nasjonal veidatabase 

(NVDB) som grunnlag for kartproduksjon. Kartverket har inngått en avtale (2006) med alle 

kommunene i landet for til en hver tid å ajourføre denne kartbasen. I et nært samarbeid med Statens 

Kartverk, både sentralt og ved de fylkesvise kartkontorene har prosjektet bidratt sterkt til at 

registreringen av skogsbilveger har skutt fart.  Fylkesmannen (fylkesskogmestrene) har vært sentrale i 

å bistå kommunene.   

- Pr. 1. januar 2012 har ca 35 % av kommunene i kystskogfylkene ajourført eksisterende skogsbilveier 

i NVDB.   

- Kystskogfylkene har en målsetting om at minst 75 % av alle kommuner med skog bli ferdige med 

ajourføringa av skogsbilveier i NVDB i 2012. Dette vil gjelde ca 170 kommuner. 

 

2. Planlegging av framtidige skogsbilveier (adkomstveier) 
Kystskogbruket har utarbeidet en mal for å planlegge framtidige skogsbilveier (adkomstveier).  

Kommunen blir først inndelt i «områder» som er ensartede og kan skilles fra hverandre ved f.eks. 

vassdrag, fjell, fjord, riksveier o.l. Deretter blir aktuell veilinje, vegstandard og dekningsområder 

tegnet inn og digitalisert.  Arbeidet er utført av kommunal skogmyndighet sammen med representanter 

fra skogeierlagene.  

Virkesressursene som sokner til veien er viktig å kjenne. Skog og Landskap har utviklet et program 

som fremskaffer slike data og kan lagre disse i en egen database. Programmet er pr. 23.01.12 tatt i 

bruk i de første kommunene, men det gjenstår likevel en del utprøving/utvikling og kvalitetssikring. 

 

3. Utarbeiding av Hovedplan som politisk «sektorplan» i kommunene. 
Det er en målsetting at de fleste kommunene som har laget en hovedplan behandler denne 

som en tema-/sektorplan for skogsveier.  Kystskogbruket har utarbeidet en mal til en slik 

sektorplan/temaplan og de første kommunene har nettopp startet opp arbeidet med dette. Det 

er utarbeidet et «følgeskriv» til malen som skisserer forslag til prosess i kommunen.   

 

4. Skogsvegprogram for fylkeskommunal behandling 

Melding om Kystskogbruket har som prioritert tiltak at det skal lages et skogsveiprogram for 

fylkene. Programmet som nå er under utarbeiding har en fellesdel for alle kystskogfylkene og 

en separat del for aktuelt fylke. 
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Vedlegg 2 Taubaneprosjektet  v/Nils Olaf Kyllo 

 

Taubaneprosjektet startet 1. mai 2008 med 

Nils Olaf Kyllo som prosjektleder. En 

prosjektgruppe ledet prosjektet fram til 

2012.  

 

Fra da er prosjektet ledet av Norsk Institutt 

for Skog og Landskap i samarbeid med 

Kystskogbruket og betegnes 

Taubaneprogrammet 

 

 
 

Hovedmålet er å øke avvirkningen med taubaner i Kystskogfylkene.   
Avvirkning i bratt terreng på 90-tallet var opp mot en halv million kubikkmeter, men nå var vi nede på ca 

50.000 m3/år. Tømmerdrift med taubaner er arbeid for spesialister, så når de fagfolkene vi hadde er forsvunnet 

til andre yrker, så tar det tid å etablere et fagmiljø igjen.  

 

Totale rammebetingelser viktig. Uten tilskudd til skogeierne for å ta ut tømmer i bratt terreng stopper 

taubanedriftene opp. Taubanedrifter er mye manuelt arbeid med felling av trær, montering av taubane og 

stropping av tømmer. Dette er også viktig for entreprenører som skal satse på taubaneutstyr, så dette må 

myndighetene gjøre noe med dersom målsetningen om økt avvirkning i bratt terreng skal nås.  

 

Aktiviteten på veibyggingssiden er avgjøtrende for taubanevirksomheten. For lite veier hindrer tilgang til nye 

drifter. Veier og taubaner bør planlegges sammen.  Det krever planleggere som skal spesialisere seg på 

terrengklassifisering og veiplanlegging. 

 

Delmål 1.  Må få flere taubaner/taubanelag i drift igjen!  

Dette må skje dels gjennom at de få som er i gang utvider sin bedrift, dels gjennom å bygge opp nye taubanelag. 

Så langt har vi fått flere nye taubaner i drift , innkjøpt fra Østerrike, med de samme lagene som allerede hadde 

baner fra før. Og vi har et par lag som er nystartet med brukt utstyr. 

Delmål 2:  Utvikling av utstyr og metoder for mer effektiv taubanedrift.  

Her har prosjektet jobbet godt sammen med Skog og Landskap og utviklet mer effektive riggemetoder med 

lettere utstyr enn vi hadde tidligere. Dette er tatt i bruk i praksis. Likeså har prosjektet vært involvert i arbeidet 

med å videreutvikle en ny norsk kabelkran. Der er finansieringen i orden, og konstruksjonsarbeidet er i gang. 

Banen vil være klar til prøvedrift i 2012.  

Delmål 3:  Kunnskapsoppbygging og kompetanse 

Samarbeidert godt med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Midtnorsk Skog og Tresenter for å utdanne 3 

instruktører på taubaner. Disse er klare til innsats, og en ny lærebok om taubaner er utgitt fra SKI. 

Undervisningsmateriell på 4 språk er tilgjengelig fra og med 2012, og det gjør det vesentlig enklere å kurse 

mannskaper som vi har fra Polen og Litauen. 

 

Resultater: 

- Avvikningen har ikke økt så veldig mye ennå, men den nedadgående trenden er snudd, og alt ligger til 

rette for en jevn økning av tømmerkvantum fra bratt terreng hvis rammebetingelsene legges til rette.  

- De taubanelagene som er i drift har bevist at utstyret fungerer og produksjonen er høy når forholdene 

er lagt skikkelig til rette. 

- Midtnorsk Skog og Tresenter er eier av en komplett modell av en taubane i skala 1:3 montert på 

biltilhenger. Et fantastisk hjelpemiddel! 
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Vedlegg 3 Finnmark        v/fylkesskogmester Helge Molvig 

 
OPPSUMMERING AV AKTIVITER I REGI AV KYSTSKOGPROSJEKTET – FINNMARK 

 

Fellesprosjekter i regi av kystskogbruket der Finnmark har deltatt: 

 

 Taubaneprosjekt i kystfylka 

 Skogsvegprosjekt i kystfylka 

 Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram 

 Oppfølgingsprogram for skognæringa kyst 

 Infoprosjektet 

 Støtte til Midt-Norsk Tresenter 

 

Taubaneprosjektet 

Finnmark har bidratt med midler til taubaneprosjektet ut fra den fordelingsnøkkelen som er vedtatt av fylkene. 

Selv om vi deltar i prosjektet så har Finnmark lite skogareal i bratt terreng som kan være aktuelt for drift med 

taubane. Vårt bidrag er slik sett en støtte opp om felles mål om økt verdiskaping i hele kystregionen. 

 

Skogsvegprosjektet 

Finnmark skiller seg også her noe fra de øvrige kystfylkene ved at vi har forholdsvis god vegdekning på det 

produktive skogarealet. Målet vårt ved å bidra i skogsvegprosjektet har derfor vært å få en oppdatering av 

vegdatabasen i fylket, samt å få kartlagt opprustingsbehov. Fylkesmannen, kommunene og skogeier 

Finnmarkseiendommen har i fellesskap oppdatert vegdata for veger i produktiv skog i fylket. Arbeidet er nå 

oversendt til Statens kartverk. Videre vil det bli laget en enkel hovedplan for skogsvegene i Finnmark, der vi 

legger vekt på å skaffe en oversikt over opprustingsbehovet og evt. behov for nye skogsveger. 

 

Fylkesvise satsinger 

Finnmark var et av de første fylkene som opprettet sitt eget skognæringsforum. Finnmark treforum ble etablert i 

2008, og arbeider for å øke verdiskapinga fra skogbruk og trebasert virksomhet i fylket.  Forumet skal være en 

møteplass for aktørene i næringa og skal fokusere på kompetanseheving, samarbeid og bedriftsutvikling. Det er 

ca 60 skog- og trebedrifter i fylket som følges opp gjennom Finnmark treforum.  

 

Økt aktivitet i skogbruket 

Et av målene med prosjekt kystskogbruket har vært økt aktivitet i skognæringa. Prosjekt kystskogbruket har 

skapt en positivitet i skognæringa også i Finnmark. Dette har lagt grunnen for etablering av nye 

skogsentreprenører og verdiskaping i kjølvannet av dette. Det har i perioden blitt økt aktivitet særlig innenfor 

tynning i barskogen. Aktiviteten har bl.a. ført til etablering av et flisfyrt fjernvarmeanlegg i Alta, og det utredes 

bioenergi flere steder i fylket.  

I Finnmark har vi hatt lite økonomiske virkemidler til skogkultur, tynning og andre skjøtseltiltak. Den 

fylkesvise tildelingen til kystskogbruket har derfor vært et viktig bidrag for å styrke tilskuddspotten til NMSK-

tiltak, og dermed bidratt til økt aktivitet. De siste årene har vi også bidratt med midler til siktrydding og tynning 

langs vegnett i fylket. Midlene har utløst støtte også fra andre etater som Statens vegvesen, 

Finnmarkseiendommen og kommunene. Tiltaket har bidratt til å holde hogstaktiviteten i gang, samtidig som det 

er kommet fram virke til bioenergiformål. Bedre sikt for de veifarende og redusert antall viltpåkjørsler er andre 

positive effekter av tiltaket.    

 

Lenker til mer informasjon: www.finnmarktreforum.no , www.fmfi.no og www.kystskogbruket.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnmarktreforum.no/
http://www.finnmarktreforum.no/
http://www.fmfi.no/
http://www.kystskogbruket.com/
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Vedlegg 4 Troms   v/fylkesskogmester  Terje Birger Dahl 
 

Arbeidet med kystskogbruket begynte i 2006 med innpill til utarbeiding av Melding om 

kystkogbruket. Tidlig i 2007 blei det oppretta ei arbeidsgruppe med representanter fra 

skognæringa, fylkeskommunen, kommunene og trebrukende industri/bedrifter i fylket. 

Gruppa hadde møter og kontakt der mobiliseringstiltak og opplegg for å få framflaskehalser 

og aktivitetsfremmende tiltak blei drøfta.   

Melding om Kystskogbruket blei vedtatt av fylkestinget i juni 2008. Følgende punkt blei 

føyd til framlegget til vedtak: ”Fylkestinget mener at Troms fylkeskommune som regional 

utviklingsaktør må ta initiativ til å utvikle et tettere samarbeid med kommunene og 

Fylkesmannen om utnytting av skogsressursene i fylket. Troms fylkeskommune må sammen 

med kommunene og Fylkesmannen bidra med økonomisk støtte til at tromsskogen kan 

utnyttes som en viktig ressurs for næringsutvikling og for en mer bærekraftig utvikling”. 

I perioden 2008 – 2011 har Fylkesmannen i Troms mottatt kr 4 260 000,- til ”Spesielle 

midler til kystskogbruket”. Midlene er brukt til følgende tiltak: 

 Fellestiltak i samarbeid med de andre kystskogfylka 

 Gjennomføring av arbeidet med hovedplan for skogsveger i kommunene 

 Støtte til digitaliseringsarbeid i samband med hovedplan for skogsveger 

 Etablering av Skognæringa Troms  

 Auka aktivitet i skogskulturarbeidet 

 Auka aktivitet i tynningsarbeidet 

 Organisert virkesomsetning (avvikla i 2011)  

 Korte kurs for skogeiere, skogsarbeidere m.fl. 

 Informasjonstiltak 

 Gjennomføring av konferanse om skog og klima 

 

Et skognæringsforum – Skognæringa Troms – blei etablert i september 2011. Det skal være 

et samarbeidsorgan for aktører i skog- og trenæringa og skal m.a. arbeide for auka 

verdiskaping og synliggjøring av næringa i Troms.  

 

Utviklingstrekk: 

 Auka etterspørsel etter virke til bioenergi. 

 Aktiviteten innafor skogkultur, og da særlig planting, er alt for låg, og det er 

ressurskrevende å få auka denne.  

 Nye leveranser til biobrenselanlegg krever fart i skogsvegbygginga 

 

Utfordringer: 

 Nedbygging av den offentlige skogforvaltinga, både ressurser og kompetanse 

 Mangel på investeringsmidler til skogkultur og vegbygging 

 Tendens til for tidlig hogst av barskog 

 Få skogbruket godt nok fram på den fylkespolitiske dagsorden 

 Framdrift i arbeidet med hovedplaner for skogsveger 

 Driftsplanlegginga ligg nede. Det må prioriteres å få dette på plass igjen.  
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Vedlegg 5 Nordland      v/fylkesskogmeter Gjermund Pettersen 
 

Fylkestinget i Nordland behandlet Melding om kystskogbruket i juni.2008. Som en direkte 

oppfølging av fylkestingets vedtak, startet Fylkesmannen i Nordland høsten 2008 en prosess med å 

etablere et eget 3-årig oppfølgingsprosjekt til Melding om kystskogbruket. I utarbeidingen av 

prosjektbeskrivelsen deltok kommunene, fylkeskommunen, skogeierne sine organisasjoner og 

skogindustrien. Prosjektet «Økt verdiskaping i nordlandsskogbruket», som i hovedsak er finansiert av 

Nordland  fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, hadde oppstart 1. mai 2009 med Sonja 

Klotz som prosjektleder. I tillegg til Fylkesmannen har Nordland fylkeskommune, kommunene 

skogeierorganisasjonene og skogindustrien deltatt i styringsgruppa. Prosjektet er i dag i 

avslutningsfasen med utarbeiding av sluttrapport (se lenke). 
 

Prosjekt «Økt verdiskaping i nordlandsskogbruket» har spesielt hatt fokus på at dersom hogsten i 

Nordland skal fordobles, må en slik målsetting forankres i alle ledd i skognæringskjeden. Derfor har 

prosjektet, i mye større grad enn det Fylkesmannen har hatt ressurser til innenfor ordinære rammer, 

gjennomført en lang rekke mobiliseringstiltak og kompetansehevende tiltak rettet mot skogeiere, 

skogsentreprenører, kommunalt og privat veiledningsapparat, aktører innen bioenergi og skogindustri 

samt relevante forskningsmiljøer. Prosjektet er i dag i avslutningsfasen. Sluttrapport vil legges 

ut på www.fmno.no/skogbruk. 
 

 

Gjennom Nordland sin deltakelse i Kystskogbruket har Fylkesmannen årlig en bevilgning på 1,2 mill. 

kr i «Spesielle midler til kystskogbruket». I tillegg til de fellesprosjektene som Nordland deltar i 

sammen med de øvrige kystskogbruksfylkene, har Fylkesmannen i hovedsak brukt de spesielle 

midlene til kystskogbruket til å øke aktiviteten og kompetansen innen tynningshogster og hogst i 

krevende terreng, videreføre ordningen med tilskudd for lauvtrevirke til skogindustrien i fylket og 

utvikling av egnet utstyr for å transportere tømmer over fjorder og vassdrag i veiløse skogområder. 

Fylkesmannen har i tillegg brukt de spesielle midlene til kystskogbruket til å kjøpe eksterne tjenester 

for å bistå kommunene i arbeidet med å lage hovedplaner for skogsveinettet. Hovedplan Vei er et 

høyt prioritert tiltak i Melding om kystskogbruket, og arbeidet er godt i gang i Nordland. 

 

Hogsten i Nordland øker, og det er hogsten av gran i skogreisingsstrøkene, spesielt i nordfylket, som 

står for den store økningen. I 2011 ble det  hogd 176 000 m3 virke til industri. Det er 40 000 m3 mer 

enn i 2009 og 65 000 m3 mer enn i 2005. Det årlige uttaket fra tynningshogster har økt fra 3000 m3 

til 9000 m3. Tynning av yngre granplantefelt blir særdeles godt mottatt i befolkningen, samtidig som 

skogbruket synliggjøres som ny næringsvirksomhet i kyststrøkene. 

 

Sjøveis transport av skogsvirke blir mer og mer aktuelt i Nordland, fordi avstanden til industri er stor 

og fordi transport sjøveien er billig og miljøvennlig. Utfordringene knyttet til å få etablert gode 

tømmerkaier lokalisert til riktig sted er et stort satsingsområde i Kystskogbruket.. På oppdrag for 

fylkene gjennom Kystskogbruket har SINTEF laget en større rapport, «Transport av skogsvirke i 

kyststrøk», hvor det framgår at det er aktuelt med en rekke tømmerkaier i Nordland. Utbygging av 

kommunal industrikaia på Drag i Tysfjord til også å bli en viktig tømmerkai i Nord-Salten har i 

Statens landbruksforvaltning status som pilotprosjekt for tømmerkaier langs kysten. Statens 

landbruksforvaltning støttet derfor i 2011 denne utbyggingen med 2,8 mill. kr, samtidig som 

Nordland fylkeskommune bidrar med 2,5 mill. kr, Tysfjord kommune med 0,5 milll kr og 

industribedriften Norwegian Crystallites med 3,0 mill. kr.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fmno.no/skogbruk
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Vedlegg 6 Nord-Trøndelag    v/tidl. fylkesskogsjef Kjersti Kinderås 

Skognæringai Trøndelag 
  

Skognæringa i Trøndelag dekker begge trøndelagsfylkene og er et forum som omfatter alle 

verdikjedene, dvs. sagbruk, treforedling, bioenergi og trevarevirksomheter.  Skognærings-

samarbeidet ble etablert i 2005 etter en fylkeskommunalt initiert og drevet prosess i 2004.  

Med bakgrunn i prosessen ble en rapport behandla i fylkestingene i 2005. Plattformen for 

skognæringssamarbeidet ble lagt gjennom dette arbeidet. Siden har forumet utviklet 

samarbeidet i næringsklyngen og arbeider for å tilrettelegge for økt aktivitet og verdiskaping.  

Forumet har eget sekretariat.  www.fylkesmannen.no/skognaring                                       
Forts. vedlegg 7 Sør-Trøndelag 
 

De regionale skognettverkene samarbeider med forumet Skognæringa i Trøndelag og 

arbeider med tiltak for utvikling og økt aktivitet og offentlig oppmerksomhet på bransjen.  

Regionale skognettverk dekker alle kommunene i fylket. Nettverkene er godt forankret i 

næringa og blant politikere og forvaltningen i kommunene. Prosjektene har ansatt egne 

prosjektledere i varierende stillingsandel.  

 

Gjennomgående målsetting for prosjektene er økt aktivitet og verdiskaping. Det vektlegges 

også å engasjere lokalpolitikeren. Satsingsområdene avhenger av regionenes utfordringer: 

Skognæringa i Ytre-Namdal og Bindal (4 kommuner hvorav 3 i Nord-Trøndelag) har tre 

satsingområder: tradisjonelt skogbruk, utnyttelse av skogressursene til bioenergi og 

klimaskogplanting som omfatter tilplanting av nye arealer, med vekt på gjengroingsarealer. 

Skognæringa i Indre Namdal (6 kommuner) har fokusområdene: etablering og stell av 

framtidsskogen, skogsvegnettet inkl. både opprusting/vedlikehold og nyanlegg, opprettholde 

avvirkningsnivået og med skogeieren i fokus i alle disse satsningene. Fra 2012 ansatte de i 

tillegg til prosjektlederen en skogpådriver. Hensikten er å ha kontakt med skogeierne for å 

øke skogkulturaktiviteten samt å få satt i gang aktuelle vegprosjekt i samarbeid med 

kommunene.   

Skognæringa i Midtre-Namdal (5 kommuner) har i prosjektperioden jobbet med økt trebruk, 

økt avvirkning, ressursoppbygging og god kvalitet på framtidsskogen, bioenergi, klima og 

rammevilkår. Prosjektet er ferdig men det jobbes med en videreføring. Deltakerne i 

nettverket vektlegger å fortsette samarbeidet som en møteplass for å ta opp de utfordringene 

og mulighetene som næringa har til enhver tid.  

Innherred Skognettverk (6 kommuner) har hovedfokus på å legge til rette for at 

rammevilkårene for skognæringa målrettes i forhold til regionens utfordringer. De ønsker å 

bygge opp samarbeidsstrukturer mellom næringa, kommunene og miljøorganisasjoner og 

innad i næringa, som vil bestå og vil kunne utvikles etter at prosjektet er ferdig. Det pågår to 

skogeierretta prosjekt hvorav et i Levanger og Frosta og et i Steinkjer. Disse to satsingene 

inngår som delprosjekt i forskningsprosjektet «Fra ti til en».  

Nidaros nettverket (7 kommuner, hvorav 2 i Nord-Trøndelag) og Fosen skognettverk (7 

kommuner, hvorav 1 i Nord-Trøndelag) er en del av LENSA. Prosjektleder driver med 

oppsøkende virksomhet og har oppmerksomheten retta mot det å ha direkte kontakt med 

skogeierne med hensyn på økt aktivitet innen skogkultur, tynning og vegbygging, jfr. vedl. 7.  

                   
 

http://www.fylkesmannen.no/skognaring
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Vedlegg 7 Sør-Trøndelag   v/fylkesskogsjef Tor Morten Solem 

Forts fra vedlegg 6 Nord-Trøndelag                              (www.fylkesmannen.no/skognaring) 

Denne skognæringsfaglige plattformen ble bearbeidet videre med både prioriterte 

hovedarbeidsområder og felles strategier for arbeidet videre.  Skognæringa i Trøndelag  

lagde sin første kommunikasjonsstrategi i 2006 og tilhørende kommunikasjonsplan.  Denne 

har vært sentral som samarbeidsarena i fortsettelsen og er fornyet flere ganger. 

 

LENSA er en samarbeidsmodell som utvikles for å øke aktiviteten i skogbruket. Utvikling av 

LENSA var en konkret bestilling fra Fylkestinget ved behandling av Kystskogbruksmeldinga 

i 2008. Kystskogbruks midler til fylkesvise tiltak i Sør-Trøndelag har i alle år vært brukt på 

utviklingen av denne modellen. Det har resultert i et mer modent og strukturert samarbeid 

som innbefatter 5 lokale nettverk og 26 kommuner. Nettverket omfatter kommuner i Sør-

Trøndelag noen tilgrensende kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. .  Det er 

lagt til rette for en pådriver i hvert nettverk med 0.4 årsverk. De enkelte nettverk har økt 

pådriverandelen gjennom lokal finansiering opp til 1.0 årsverk. 
  

Samlinger i nettverkene, lokal forankring: Arenaer utvikles for kunnskapsoverføring 

gjennom lokale nettverksamlinger og et stort antall andre samlinger. Det gjennomføres 

fellessamling hvor alle nettverkene deltar for kunnskapsoverføring på tvers av nettverkene. 

Informasjonen  til politikere:  Aktiv bruk av kommunestyremøter ,skogdager og 

medvirkningsprosesser hvor lokalpolitikere involveres. 

Skogeierveiledning og Aktivt Skogbruk: Stor fokus på skogeierveiledning gjennom Aktivt 

Skogbruk. To av pådrivere er instruktører. Årlig gjennomføres det 30 kurs og det er svært 

lenge siden vi har vært oppe i et slikt omfang. 

Regnskapskontor: Relasjonene til regnskapskontorene utvikles aktivt som ledd i å tenke 

nytt i forhold til skogeierveiledning og mer aktiv bruk av skogfond. Det gjennomført 

vellykka prøvekurs med tema skogfond gjennomført for 12 regnskapsførere i 

dekningsområde til Orkla skogforum og Ytre Kyst. SKI samarbeidspartner. 

Rekruttering: Skogdager med ungdom som målgruppe i flere nettverk. Som første skole i 

Sør-Trøndelag, tilbyr Støren ungdomsskole 7 dagers skogkurs for 10. klasse. Av 80 elever 

søkte ca 30 om plass. Det var nødvendig å gjøre en utvelgelse, da det bare var plass til 15 

elever på kurset.  

Skoleskogdager: Fylkespolitikerne la samtidig inn en føring om at et slikt prosjekt skulle 

bidra til en økt satsing på skoleskogdager for å bedre skogbrukets omdømme blant 

skoleelever og samfunnet forøvrig.   

Det er gjennomført omlag 80 skoleskogdager og 3000 elever så langt. 

Samhandlingskompetanse: Det er gjennomført medvirkningsprosesser(framtidsverksted) i 

alle fem nettverkene. Deltakere representerte politikere, skogeiere/ skogeierlag, 

virkeskjøpere, tømmerkjøpere, entreprenører, industri. Fylkesmann, Fylkeskommune,  

skogansvarlige i kommunene. 

Omdømmebygging: Vårt motto er – ”Vi gjør det rette og forteller om det”. Stort antall 

positive oppslag i media, sp. lokal avisene 

Gir økt aktivitet i skogbruket: Økte langsiktige investeringer i skogkultur, økt 

skogfondstrekk og mer aktiv bruk av skogfond, økt vegbyggingsaktivitet. Statistikken viser 

økende aktivitet for skogsvegbygginga. Eksempelvis var det i Sør-Trøndelag søknader på 

over 12 millioner i investeringer i skogsveger og med et ressursgrunnlag på 180.000 m
3
.  

 

LENSA vil lage en fullstendig prosjektrapport 2008-2012 først i 2013. Viser til den. 

 

http://www.fylkesmannen.no/skognaring
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Vedlegg 8 Møre og Romsdal    v/fylkeskogsjef Harald Nymoen 

 

Meldinga om Kystskogbruket blei vedtatt i fylkestinget i 2008. Parallelt med deltaking i dette 

meldingsarbeidet blei det laga Strategiplan for Skogbruket i fylket 2008-2016. Fylkestinget  

vedtok samme år strategiplanen med handlingsdel for perioden 2008-11. Handlingsdelen 

byggjer opp under måla og tiltaka i kystskogbruksmeldinga, og har i tillegg eigne mål om 

auka uttak av skogsvirke, auka trebruk, infrastrukturtiltak, klimatiltak, større fokus på 

skogkultur samt auka fokus på samarbeid i verdikjeda. Dei 18 målsette tiltaka i handlings-

delen blei i hovudsak oppnådde i 2011. M&R Skognæringsforum gjorde framlegg om ny 

handlingsdel 2012-16, som fylkestinget vedtok hausten 2011. Ved behandlinga av revidert 

strategiplan med handlingsplan for 2012-16 sette fylkesordføraren fram slikt tillegg til 

tilrådinga frå skognæringsforumet: Fylkestinget ber dei ansvarlege aktørane for dei ulike 

tiltaka i den justerte planen om å iverksetje desse for å auke hogsten og verdiskapinga frå 

skogsektoren, og for å bidra positivt til klimarekneskapen for Møre og Romsdal. Samarbeidet 

om Kystskogbruket har gitt ekstra kraft til gjennomføring av tiltaka i strategiplanen for 

skogbruket i fylket. Samarbeidet har og sett fokus på auka hogst, og dei to siste åra har det 

vore nye rekordar i avverkingskvantum i fylket.  

 

I tillegg til å rette fokus og arbeid mot dei vedtekne fellestiltaka i samarbeidet mellom fylka i 

kystskogbruket, har Møre og Romsdal brukt kystskogbruksmidlane til: 

- Gjennomføring av arbeidet med hovudplan for skogsvegar i kommunane. 

- Støtte til digitaliseringsarbeidet i samband med hovudplan for skogsvegar. 

- Etablering av teneste for skogsvegplanlegging, prosjektering, entreprise- og 

byggleiing v/samarbeid med Skogkompaniet om opplæring og innkjøp av noko utstyr 

for vegplanlegging. 

- Etablering av Møre og Romsdal Skognæringsforum, verdikjedesamarbeid ved støtte til 

fagkonferansar og ein mindre del til sekretærstøtte over to år. 

- Ørstaskogen, samfinansiering med kystskogbruksmidlar, Ørsta kommune og BU-

midlar. Prosjektleiar på heiltid. Prosjektmål skogeigarsamarbeid for drift og 

forvaltning i naturlege driftsområde. Del av Bygdeforsk sitt prosjekt Frå 10 til 1. 

- Samarbeidsprosjekt med Allskog, Romsdalskommunane og FMLA om oppsøkjande 

verksemd med mål om høgare aktivitet i skogkulturarbeidet. 

- Gjennomføring av konferansar/fagdagar/skogdagar/ foredrag om Kystskogbruket eller 

også tema frå meldinga som klimaskogdagar, skogbasert verdiskaping, transport av 

tømmer, bruk av bioenergi, med meir. 

- Organisering av virkesomsetninga, samarbeid mellom Allskog og kommunane. 

Størst utfordring for oss har vore å halde god nok framdrift i arbeidet med å utarbeide dei 

kommunale hovudplanane for skogsvegar. I første rekke skuldast det manglande kompetanse i 

kommunane på planlegging av skogsvegar, samt nedbygd skogfagleg rettleiing og 

fagkompetanse på skogområdet over dei siste tiåra. Dette er og det største hinderet for å 

kunne halde trykket på den mobiliseringsaktiviteten lokalt, som er avgjerande for å nå dei 

resultat Kystskogbruksmeldinga har målsetting om. Arbeidet med etablering av 

tømmerterminalar og naudsynte kaier for å ta hand om stigande tømmermengder, vil og 

krevje fagkompetanse vi ikkje førebels har tilgang til. Orientering til fylkestinget om arbeidet  

med Kystskogbruket pr april 2011 ligger på hjemmesiden, www, fmmr.no. 
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Vedlegg 9 Sogn og Fjordane    v/fylkesskogmester Merete Larsmon 
 

Arbeidet starta med eit skognæringsforum etablert i 2009 med i alt 11 medlemmar med  Jorunn Eide 

Kirketeig som leiar og eit arbeidsutval med 4 medlemmar, Jorunn E Kirketeig, Arne Storm, Ingunn 

Kjelstad  og Hans Fr Lauvstad. Observatør frå  Fylkeskommunen var Tor Einar Lundteigen fram til 

mars, og etter han overtok Karoline Bjerkeset.  

 

Leiar Jorunn Kirketeig, frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune  valde etter valet hausten 2011 å 

trekkje seg frå Skognæringsforum. Det vart etablert nytt skognæringsforum 12.  desember 2011 med 

seks medlemmar og to vara medlemmar: Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane Skogeigarlag,  leiar, 

Ragnhild Lunde, Fjordane Bioenergi A/S, nestleiar, Inger Marie Svingeset, Norsk Bygdesagforening, 

Torbjørn Frivik, T.Frivik Taubaner A/S , Oddbjørn Sellevold, Kommunane i Sogn og Fjordane,  og 

Christian Rekkedal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Varamedlemmar er : Hans Fredrik Lauvstad, 

Sogn og Fjordane Skogselskap og Lars Trygve Sele, Sele Sag A/S. 

”Det gamle Skognæringsforum” sitt AU hadde 4 møter og handsama 14 saker . Det vart halde tre 

møter i Skognæringsforum og det siste var konstituering av nytt styre med Ingunn Kjelstad som leiar. 

 

Året 2011 starta med stormønstring for Kystskogbruket med etablering av Skognæringa Kyst  11.  

januar i Stavanger der 4 av medlemmane i Skognæringsforum deltok. Hans Lauvstad og Merete 

Larsmon deltok på  møte for styringsgruppa  for Kystskogbruket  på Gardermoen 18. mai. Ingunn 

Kjelstad og Merete Larsmon deltok  på Skognæringa Kyst sitt haustmøte i Harstad 18. og 19. oktober. 

 

Hovudarbeidet  første halvår var analyse om Verdiskaping og tiltak i Skogbruket i Sogn og Fjordane 

som vart godkjent på styremøtet den 30. juni 2011. Konsulentfirmaet PricewaterHousecoopers 

(PWC) var innleidd som prosjektorganisator og arbeidsgruppa bestod av Ingunn Kjelstad, Arne 

Storm, Hans Fr. Lauvstad, Karoline Bjerkeset og Merete Larsmon. Dette arbeidet hadde eit eige 

budsjett på 60 000 + mva i 2010. Halvparten av denne kostnaden var tilskot frå Sogn og Fjordane 

Fylkeskommune. I tillegg kom kostnad i 2011 på 30 000 i innleidd arbeid frå Sogn og Fjordane 

Skogeigarlag då arbeidet vart meir omfattande enn først planlagt og budsjettert.  

 

Prioriteringsområde for Skognæringsforum (jf. Budsjett for Kystskogmidlane 2011) har vore Feios-

prosjektet, nettverksbygging og informasjon  og bioenergi . Drift av skognæringsforum dette året 

kosta kr 119 000. I hovudsak er dette noko møteutgifter, reiser   og møtehonorar for medlemmar av 

forumet etter retningsliner laga av ”Det gamle Skognæringsforum”. 

 

Tildelte midlar øyremerkt Kystskogbruket kr 1250 000 pluss kr 180 827 overført frå 2010 gjekk til 

følgjande føremål: 

 

Kr 90 000 til nettverk  og kompetanse 

Kr 55 000 til bioenergi 

Kr 40 000 til Feiosprosjektet, del av forskingsprosjekt ”Frå ti til ein” 

Kr 30 000 til Ferdigstilling av tiltaksanalyse i regi av Skognæringsforum 

Kr 115 000 til drift av Skognæringsforum 

Kr 350 000 til Tilskot til virkesomsetning, ei ordning lagt inn under Kystskogmidlane 

Kr 404 350 til fellesprosjekta i Kystskogbruket 

Kr 200 000 til BU-prosjekt i regi av Sogn og Fjordane Skogeigarlag: ”Kompetanse og Aktivitet” 

Kr 100 000 til BU-prosjekt 2011: ”Gardsvarme og små fellesanlegglegg” 

Kr  46 477 rest 
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Vedlegg 10 Hordaland     v/seniorrådgjevar Loftur Tor Jonsson 

 
Då meldinga om kystskogbruket vart vedteken i Bergen i 2008 var skogbruket i fylket på terskelen til 

«den store avverkinga» der skogreisingsgrana for alvor gjorde sitt inntog i den vestlandske 

tømmermarknaden.  Samtidig med at dette ville bidra til auka aktivitet og omsetning, såg ein at 

utfordringane også vart mange.  Meldinga om kystskogbruket tok fatt i desse problemstillingane 

samstundes og ei rekkje tiltak har vorte sett i gang.  

 

Avverkinga i fylket har sidan 2006 auka frå om lag 50.000 kubikk til 150.000 i 2011. Moelven-

konsernet kjøpte sagbruksverksemda i Granvin og valde å ruste opp saglina i 2011.  Moelven-

Granvin Bruk er no det einaste sagbruket på vestlandet av vesentlig storleik.  At det er pengar å hente 

i vestlandsskogen best vert illustrert med at no har me tre store tømmerkjøperar i fylket, der SB skog 

og Nortømmer konkurrerer om driftene med den lokale skogeigarforeininga. 

Landbruksavdelinga ved fylkesmannen tok initiativ til å utarbeide ein skogstrategiplan 2009-2013; 

«Ta Hordalandsskogen i bruk».  Denne planen summerer opp utfordringane knytt til den aukande 

aktiviteten og har danna eit grunnlag for prioriteringar for bruk av offentlige verkemidla.   

Av alle utfordringane kystskogbruket står over for er det tre ting som peikar seg spesielt ut for vidare 

utgreiing og forbetring; veg, bratt lende og kai.   

 

Infrastrukturen i skogen samt flaskehalser på det offentlege transportnettet er den største enkelte 

faktoren som står i vegen for at skognæringa vil kunne utnytta sitt potensiale på ein økonomisk 

bærekraftig måte.  Hordaland har teke del i kystskogbrukets fellessatsing på skogsveg, og vidare har 

fylkesmannen i lag med skogeigarlaget Vest sett gjennom kommunane sine landbruksvei-arkiv, fått 

dei eksisterande vegane digitalisert og utarbeida en hovudplan for det framtidige vegnettet i skogen.  

Resultatet av dette arbeidet er i grove trekk at Hordaland trenger i det minste 20 km ny skogsveg årlig 

dei neste 20 åra, altså ein tre-dobling av dagens nivå!  

 

Skogsdrift i det bratte fjordlandskapet stiller høge kompetansekrav til driftsapparatet.  Gjennom 

fellesprosjekt i regi av kystskogbruket har Hordaland teke del i å finansiere ein taubanekonsulent.  

Fleire entrepanørar har skaffa seg tunge moderne taubaner som opererer i fleire fylker.  Avverking 

med slikt utstyr har gått betydelig opp dei siste åra.  Hordaland, samens med Rogaland, har og 

bidrege med å få i gang ein lekterbasert taubane.  Dette arbeidet har så vidt begynt, men er særs 

spennande med tanke på nye driftstekniske løysingar for Kyst-Noreg. 

 

Muligheita for sjøtransport er ein av styrkene i kystskogbruket der undervegs kostnader med båt er 

om lag ein tiande del i forhold til det dei er på vogntog. Men der, som på andre områder, krevst det 

ein infrastruktur i tråd med tida.  Det finnes nokon tømmerkaier i fylket, men mange av desse held 

ikkje dagens standard og fleire må til.  Hordaland tok del i finansieringa av SINTEF rapporten om 

virkesterminaler som konkluderer med at det er ein særs god investering å satsa meir på sjøtransport i 

framtida.  Dette vil kunne være ei motvekt til dei elles uforholdsmessig høge transportkostnadene i 

kystfylka.   

 

Av andre tiltak som kystskogmidlane har bidrege til er blant anna utgreiing av GROT frå banedrifter 

som bioenergi, kompetanseløft blant entreprenørar og vegplanleggarar og utvikling av urbant bruk av 

trevirke.  
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Vedlegg 11 Rogaland       v/fylkesskogsjef Lars Slåttå  

Oppfølgingsarbeidet i Rogaland. 

 Arbeidet med kystskogbruket starta i 2006 med innspel til Melding om kystskogbruket. 

Arbeidsgruppe med representantar frå fylkespolitikarar, skognæringa, kommunane og 

Fylkesmannen leia arbeidet  – med fylkesskogsjefen som sekretær. 

 Etter initiativ frå Arne Bergsvåg (Sp) vedtok Fylkestinget sommaren 2008 å utarbeida ein 

Handlingsplan for skogbruket i Rogaland for å tilpassa Melding om kystskogbruket til vårt 

fylke. Oppdraget blei gitt til Fylkesmannen v/fylkesskogsjefen, og det blei oppnemnt ei 

politisk styringsgruppe og ei referansegruppe. Under arbeidet blei det også to gonger invitert 

til møte med miljø- og friluftsorganisasjonane i fylket. 

 Handlingsplanen blei vedtatt i fylkestinget i desember 2009. Regionalplan for energi og 

klima og Regionalplan for landbruk har vidareført viktige tiltak vedtatt i Handlingsplanen. 

 Parallelt med arbeidet med Handlingsplanen blei det søkt midlar til eit treårig prosjekt 

gjennom Regionalt utviklingsprogram: Prosjekt verdiskaping og CO2-binding i 

rogalandsskogbruket. Prosjektet starta opp i august 2009. Prosjektplanen for dette prosjektet 

legg opp til at det skal utarbeidast seks strategiar/tiltaksplanar for skogbruket i Rogaland. 

 Det har vist seg svært krevjande å gjennomføra alle oppdraga i samsvar med prosjektplanen. 

Dette skuldast dels kompleksiteten og utfordringane med å skaffa eigarskap til strategiane i 

skogsektoren i fylket. Men det skuldast også ekstra utfordringar på miljøsida, der bl.a. forslag 

til forskrift om utsetting av utanlandske treslag truar med å undergrava heile prosjektet.  

 Oppfølging av fellesprosjekta er ein viktig del av arbeidet med kystskogbruket i det enkelte 

fylke. Mest arbeidsinnsats er lagt med i det felles skogsvegprosjektet. Her viste det seg at 

kommunane og Statens kartverk ikkje hadde gjort jobben sin vedrørande vedlikehald og 

ajourføring av skogsvegane i fylket. Manglande ressursar og kompetanse i kommunane har 

også medført ein del utfordringar og forseinkingar. Elles har Rogaland hatt god nytte av 

taubaneprosjektet, både for planlegging og oppfølging av nye entreprenørar. 

 

Resultat: 

 Hogst: - har auka kraftig i perioden – det alt vesentlege av auken gjeld gran og sitkagran 

 Skogkultur:- investeringane i skogkultur har ikkje følgt auken i avverkinga. Etterslepet av 

uplanta hogstflater og rydding/skjøtsel av ungskogen blir difor større år for år.  

 Skogsvegbygging: - investeringane i skogsvegbygging er altfor låg i høve til behovet og 

intensjonane i Meldinga om kystskogbruket. 

 Som direkte følgje av kystskogbruket er skogbruket i Rogaland sett på den fylkespolitiske 

dagsorden for første gong. Rogalands-skogbruket hadde ikkje hatt den positive utviklinga dei 

siste fem åra utan det nettverket som er skapt gjennom prosjekta i kystskogbruket.  

 

Utfordringar:  

 Offentleg skogforvaltning blir stadig bygd ned. Også kompetansen er gått ned, dels grunna 

færre medarbeidarar, men også fordi fleire med skogansvar i kommunane ikkje har 

skogkompetanse. 

 Privat rettleiingsteneste er blitt betre, men kan på langt nær erstatta tap av rettleiingsressursar 

i det offentlege. 

 Mange bønder tenkjer meir kortsiktig enn før. Fleire enn før avverkar skog utan å forynga, og 

mange avverkar skogen minst 20 år før den er hogstmoden. Jf. manglande rettleiing. 

 Lovverket for sikring av forynging av kvalitetsskog etter hogst er svekka med ny 

skogbrukslov frå 2005 – med tilhøyrande forskrifter. Det same gjeld også hogst av ungskog. 

 Aukande ”granhets” kan registrerast, spesielt gjeld dette ytre strok med manglande tradisjon 

for skogsdrift. Grunnen til dette bør undersøkjast. 

 Det meste av skogsvirket blir foredla utanfor fylket, anten i nabofylket eller i utlandet. Dette 

er uheldig av fleire grunnar, også for skogsektoren si omdømmebygging. 

 

file:///F:/TEKST/POLITIKK/kystskog/Rogaland/2009/Handlingsplan%20skogbruket%202010-2013.pdf
file:///F:/TEKST/POLITIKK/kystskog/Rogaland/RUPkystskog/Organisasjon/100211PLANProsjVerdiskapCO2.pdf
file:///F:/TEKST/POLITIKK/kystskog/Rogaland/RUPkystskog/Organisasjon/100211PLANProsjVerdiskapCO2.pdf
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Vedlegg 12 Vest-Agder    v/ fylkesskogmester Karl Gjermund S Damli 
Melding om Kystskogbruket var ferdig ved årsskiftet 2007/08. For oppfølging av videre arbeid ble 

kystskogbruksfylkene tildelt 5 mill kr i 2008. Midlene ble fordelt av Statens Landbruksforvaltning og 

tildelt de 9 fylkene som da var med. For 2009 økte LMD denne summen til 10 mill kroner, og Vest-

Agder kom med under denne tildelingen (uten å være fullverdig medlem). Denne tilskuddssummen er 

videreført i 2010 og 2011. I februar 2011 gjorde Vest Agder fylkeskommune vedtak om å tiltre 

samarbeidet.  

 

Bruken av Kystskog-midlene er det hver Landbruksavdeling i Fylkesmannsembetene som er 

ansvarlige for. Midlene har i Vest-Agder i all hovedsak gått til: 

- Faghjelpstillinger 

- Bistand til kurs i Aktivt Skogbruk 

- Enkelte veiprosjekter i Vestfylket 

 

Økt avvirkning 

2011 ble et nytt toppår for skogbruket i 

Vest-Agder. Samlet avvirkning endte på 

hele 254 000 m
3
. Tidligere har 

gjennomsnittlig hogstkvantum ligget på 

ca.150 000 m
3
. Nivået på avvirkningen i 

2011 gir en førstehåndsverdi som passerer 

ca. 85 millioner kroner. I de siste årene er 

det tatt ut en større granandel (65-70 %), 

noe som bl.a. er et resultat av tidligere 

skogreising i fylket.  

 

Økt aktivitet i skogkultur og ungskogpleie 

 Faghjelpsprosjekt Lister dekker 7 kommuner i Lister. 100% stilling i samarbeide med 

kommunene og AT skog. Prosjektet gir bra uttelling, spesielt på planteaktivitet. 

 4 andre kommuner har etablert / ønsker å etablere faghjelpsordninger 

 Nytt 3-årig satsingsprosjekt på skogkultur: Samarbeidsprosjekt med AT-Skog og Fylkesmennene 

i Aust-Agder og Telemark. Det skal fra høsten 2012 tilsettes skogkulturleder i 50 % stilling i 

Vest-Agder. Skogkulturleder skal jobbe i samarbeide med skogbruksledere, skogbrukssjefer, 

faghjelper og fylkesmannen for å øke aktiviteten innen skogkultur og ungskogpleie.  

 

Skogsveiprosjektet 

Skogsveiprosjekt i Vest-Agder ble startet opp i vinter. Prosjektet er en del av fellessatsingen innen 

Kystskogbruket og samarbeider tett mot dette prosjektet. Elisabeth Kaddan på landbruksavdelingen 

skal følge opp prosjektet fra Fylkesmannens side. I Vest-Agder var det utarbeidet en kommunal 

oversikt over skogsveier i 1997. Denne må nå oppdateres med nye veier bygget siden da, og tilpasses 

nytt system i kartene. Det vil være en utfordring å få dette på plass i de kommunene som ikke har et 

godt grunnlag fra forrige plan. Arbeidet er allerede godt i gang i to kommuner, og en har som mål å få 

ferdig fase 1 (kartlegging av eksisterende veier) til vinter 2013.  

 

Skognæringsforum 

Fylkesmannens landbruksavdeling tok initiativ til å sammenkalle næringsaktørene i verdikjeden fra 

skog til industri. Det møtte 15 personer på det innledende møte, og forsamlingen var positiv og ønsket 

å etablere Vest-Agder tre- og skognæringsforum. Det er nå nedsatt et arbeidsutvalg som skal finne 

frem til en egnet organisasjonsform. Det vil det utvikles en handlings/strategiplan for forumet. 
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Vedlegg 13 

Nettverk Kystskogbruket pr. 2011 
 

Fylke Styrings- 

gruppe 

Politisk  

Oppnevnt 

Adm.  

Oppnevnt 

Fylkesskog-

sjef/-ansvarlig 

LU/ 

Vestlands 

rådet 

Vest-

Agder 

 

 

 

 

 
Jan Magne 

Dahle(SV) 
jandahle@tuss

a.com 

fylkesordfører  

Terje Damman 
terje.Damman@vaf.no 

næringssjef  

Johan Pensgård 
johan.pensgard@vaf.no 

Karl Gjermund 

Damli  
kgd@fmva.no 

 

Rogaland Arne Bergsvåg(Sp) 
arne.bergsvaag@ 

vindafjord.kommune.no 

Terje A. Øvrebø 
Terje.a.oevreboe@ 

rogfk.no 

Lars Slåttå 
Lars.slatta@fmro.no 

 

 

 

 

 

 

Trond 

Ueland 
Trond.Ueland

@sfj.no 

Hordaland Mette Holmefjord 

Olsen(SV) 
metols@hfk.no 

 

Håkon Jordet 
Hakon.jordet@ 

post.hfk.no 

 

Åse Vaag, 
Aase.vaag@fmho.no 

Kjetil Andre 

Rødland 
kar@fmho.no 

Sogn og 

Fjordane 

Jorunn Kirketeig 
jorunn.kirketeig@ 

pro.sf.no 

Tor Einar 

Lundteigen 
tor-

einar.lundteigen@sfj.no 

Joar Helgheim 
joar.helgheim@sfj.no 

Merete Larsmoen 
mla@fmsf.no 

Møre og 

Romsdal 

Steinar Reiten(Krf) Frank Madsøy 
frank.madsoy@ 

mrfylke.no 

Harald Nymoen 
Harald.nymoen@ 

fmmr.no 

Sør-

Trøndelag 

Knut 

Sundet(Ap) 
knut@fosenve

gene.no 

Knut Sundet 
knut@fosenvegene.no 

 

Odd Arne Bratland 
odd.arne.bratland@ 

fmst.no 

Tor Morten Solem 
Tor-morten.solem@ 

fmst.no 

 

Nord-

Trøndelag 

 

 

 

Alf Daniel 

Moen(Ap) 
Alf-

daniel.moen@

ntfk.no 

Ingvild Kjerkol 
Ingvild.kjerkol@ntfk.no 

Ole Sivert Hembre 

ole-sivert.hembre@ 

ntfk.no 

Kjersti Kinderås 
kki@fmnt.no 

 

 

 

 

Øyvind 

Visnes 
visnes@lu.no 

Nordland Benn Mikalsen(K) 
Benn.mikalsen@nfk.no 

Helle Eriksen 

Bygdevold 
heb@nofk.no 

Gjermund 

Pettersen 
gpe@fmno.no 

Andreas Sletten 

fmnoasl@ 

fylkesmannen.no 

Troms Kjell Sverre 

Myrvold(Sp) 
ksm@sp.no 

Britt Skinstad 

Nordlund(H) 
Britt.norlund@ 

skatteetaten.no 

Kjetil Helstad 
kjetil.helstad@ 

tromsfylke.no 

Terje Dahl 
tbd@fmtr.no 

Finnmark Fylkesråd 

Grethe Ernø 

Johansen  
Grethe.erno. 

johansen@ffk.no 

Rådgiver landbruk  

Erle Larsen 
Erle.larsen@ffk.no 

 

Helge Molvig 
hmo@fmfi.no 

 

Prosjektledere 

Kystskogbruket 

Prosjekt vanskelig terreng  -  Nils Olaf Kyllo - 
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