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Skogeierpolitikk

Takk for at jeg fikk lov til å komme.  

Jeg heter Gro Follo, er utdannet førskolelærer og antropolog, og ansatt som forsker på Norsk senter for 
bygdeforskning, Trondheim. Jeg har forsket på skogbruk siden 1998, og norske skogeiere har hele tiden vært en 
del av det. Jeg selv er ikke skogeier, og jeg har heller ikke noen privat tilknytning til skogbruket.  

Så til temaet skogeierpolitikk. 
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Skogeiendommer i Norge, 2008

119 614 eiendommer

112 816 personlig eide
Eier: 
97% av eiendommene
80% av arealet

Gj.snitt 450 dekar

SSB 2010
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Dette er de norske skogeiendommene pr. 2008 gitt Statistisk sentralbyrås nyeste publikasjon ”Landbruket i 
Norge 2009”.

Det var da 119 614 eiendommer i Landbruksregisteret i alt med minst 25 dekar produktivt skogareal.*)
I figuren er samtlige eierkategorier fordelt etter fylker.  

Det var 112 816 personlig eide skogeiendommer, hvorav 25% (24,8) (27 942) var eid av kvinner.  

Ifølge SSB (2010) eide personlige skogeiere 97% av alle skogeiendommene og 80% av det produktive 
skogarealet.  
Den gjennomsnittelige eiendomsstørrelsen for denne skogeiertypen var på ca. 450 dekar produktivt areal (SSB 
2010). 

I min forskning har jeg fokusert på disse personlige skogeierne.

*******************
*) I tabell 1 i SSB (2010)  står det i en fotnote at ”Ein skogeigedom er det totale produktive skogarealet ein eigar
eig i ein kommune”. 



Politikk ≈ styring
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Bakgrunnstegning: A. M. Nilsen 2005

”Politikk” kan grovt sett sies å være den aktiviteten som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. 

”Skogpolitikk” kan grovt sett sies å referere til statens forsøk på å påvirke det som skjer i forbindelse med 
skogen. 

Og videre grovt sagt: De politiske målene for skogen i dag er at skogen skal bidra i klimaproblematikken, i 
verdiskaping og bevaring av biologisk mangfold. 

For å nå disse målene, og slik vi har ordnet oss i Norge, må en forholde seg til personlige skogeiere.

**************
Bakgrunnsbildet: Anne Martine Nilsen, illustrasjon til ”Hvordan i all verden” skrevet av Hallgeir Opedal, 
Dagbladet 8. januar 2005.



”Den Store Fortellingen” om 
skogeieren

• Beslutningstaker
• Frihet under ansvar

• Kan og vet selv  
→ dvs. selvgående & selvaktiverende

4

skoglovgivning                               næringsorganisasjoner                    særskilte skogeiere

Follo 2008

I skogpolitikken av i dag er det en stor fortelling om skogeieren. 

I denne fortellingen er skogeier beslutningstakeren, med frihet under ansvar, en som kan og vet selv når det 
gjelder skogbruk, dvs. er selvgående og selvaktiverende i så måte.  

Dette er den juridiske fortellingen om den personlige skogeieren.

Dette er gjerne næringsorganisasjonenes fortelling om den personlige skogeieren.  

Videre bæres denne Store Fortellingen oppe, fortellingen rekonstrueres sosialt og kulturelt, av personlige 
skogeiere som ”snakker” – det være seg i det store samfunnsmessige samtalerommet hvor politikk finner sitt 
grunnlag, i media, til politikere, etc.   



Organiserte          Ikke-organiserte     

representativt demokrati   ≥100 dekar, minimum    

46%  i landet

77%  i R + H
69%  i S & F 
72%  i M & R
47%  i S-Tr.l
22%  i N-Tr.l
88%  i Nordland
96%  i Troms
100% i Finnmarkogså tause

Å ”snakke” via organisasjon, 2009

Men hvem av skogeierne ”snakker”?

En kanal personlige skogeiere kan bruke til å snakke gjennom, er en skogeierorganisasjon.  Hvor stor andel av
dem er organiserte i skogeiersamvirket? 

Det er da personlige skogeiere med minst 100 dekar produktiv skog jeg er interessert i. Jeg har ikke tilgang til 
nøyaktige tall for organisasjonsprosenten for dem, og jeg må beregne dette. Jeg har beregnet det for 2009, og 
da gjort det slik at jeg har funnet den høyeste organisasjonsandelen det kan være snakk om. Resten er da ikke 
organisert, og de er oppgitt til høyre. Denne andelen ikke-organiserte er da minimumet. Høyst trolig er 
andelene ikke-organiserte høyere. 

Det er da to typer skogeiere: De som ikke er organiserte og dermed ikke kan snakke gjennom en organisasjon. 
De er tause. De kan vi skravere bort. 

Og så er det de organiserte. 

Skogeiersamvirket er et representativt demokrati. Den enkeltes stemme høres via de som representerer for en. 
Den vanlige skogeier er nederst, så kommer skogeierlagenes styre, og over der  andelslagenes styrer. 
(Skogeierforbundets styre er ikke med i overheaden.)

Skal ens røst fra grasrota nå opp der oppe, må en som organisasjonsdeltakende skogeier være aktiv. Langt fra 
alle organiserte skogeiere er det. Det ser en på oppmøtet på lokallagenes vanlige evenementer og årsmøter 
landet rundt. De er tause og kan skraveres bort. 
Relativt sett er det nå få igjen som snakker.

Det syn og den forståelsen som eventuelt bæres oppover i systemet, er da de ”aktives”. Og de som snakker seg 
og sitt budskap oppover i dette systemet, er trolig mennesker som kan og vet skogbruk.



Å ”snakke” via hogst
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Spesialkjøringer SSB 2010

En annen kanal en skogeier kan snakke gjennom, er skogbruksaktører i forbindelse med hogst. 

De to figurene [øverst] viser andelene ”tause” i den forstand at eiendommene deres ikke har hatt hogst for salg i perioden 2000-09. 
Landet sett under ett er det 58 prosent som i så måte er tause*).  

Til venstre [øverst] er de tause fordelt over fylker, til høyere [øverst] etter eiendomsstørrelse. Den rosa linjen viser andelen 
eiendommer uten hogst i den gitte eiendomsstørrelsen. Den svarte linjen viser andelen eiendommer i den aktuelle størrelsesgruppa av 
totalen. Legg merke til den fylkesvise variasjonen og variasjonen etter eiendomsstørrelse.  

Statistisk sentralbyrå har fordelt dette på fylker og etter eiendomsstørrelser for meg. De tallene viser at det er store fylkesvise 
variasjoner for de tause (ikke-hogst) ut fra eiendomsstørrelse.  

Her er noen figurer for Kystskogbrukets fylker (Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms). Skraveringen er for å
anonymisere noen eiendommer.

Og så Hedmark.

Av landets skogfylker har Hedmark minst variasjon i taushet (ikke-hogst) hvis en ser på spennet 25 dekar til 5000 dekar (47 
prosentpoeng). Hedmark har da også minst andel tause (av alle landets fylker) blant de med under 100 dekar. Her ”snakker” mange 
personlige skogeiere gjennom kanalen skogbruksaktører/hogst, og det uansett hvor mye skog de eier.    

0 – 0 – 0

I forbindelse med å bruke skogeierorganisasjon som en kanal å snakke gjennom, sa jeg at de som snakker seg og sitt budskap oppover i 
det systemet, trolig er mennesker som kan og vet (skogbruk). Det å vite og kunne (skogbruk) kan også kobles til kanalen jeg snakker 
om her. 

Det er nemlig knyttet skogbrukskompetanse til hogst. Forskningsprosjektet ”Den nye skogeieren” som jeg og Bygdeforskning gjorde i 
2005 i Trøndelagsfylkene, viser at de som har hogd for salg også har større skogbrukskompetanse enn de som ikke har hogd **). Jeg 
antar at tilsvarende gjelder i landets øvrige fylker. Ut fra det er det formodentlig mange av skogeierne i Hedmark som vet og kan 
(skogbruk), og det uansett størrelsen på skogen deres. 

Hedmark er på mange vis det største skogfylket vårt. Derfra lyder det mange skogeierstemmer gjennom kanalen 
skogbruksaktører/hogst, stemmer som ”sier” at de kan og vet (skogbruk). Det bidrar til å holde liv i Den Store Fortellingen om 
skogeieren, som en som vet, kan, er selvgående og selvaktiverende. 

0 – 0 – 0  

I den grad politikkutformere lytter til stemmer som snakker gjennom organisasjon-kanalen og stemmer fra Hedmarks aktive, kan Den 
Store Fortellingen leve videre unyansert og i beste velgående.  For å være eksplisitt på det: Det tror jeg ikke er gunstig!

*****************
*) Finnmark er ikke med på fylkesoversikten fordi det ikke er noen registreringer over hogst for salg der. Prosenten for hele landet er 
imidlertid medregnet skogeiendommene der.
**) Eks. hos Blekesaune 2005:51, Follo m. fl. 2006:121-123. 

Merknad til leseren: OH 6 er presentert 
bakerst med større versjoner av tabellene.
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(side 130 og 79)

”Hårete” ambisjoner

Det jeg har sagt om de mange og små skogeiendommene eid av personlige skogeiere, om Den Store Fortellingen 
om skogeieren, om at det trolig er en engere krets av skogeierne som snakker frem den og som kan og vet 
skogbruk — og i så måte angivelig er selvgående og selvaktiverende — er et poeng i forhold til ambisjonene for 
bruk av skogen. 

I Landbruks- og matdepartementets del av forslag til statsbudsjettet 2011 kan en lese at ”det er eit mål å auke 
hogsten monaleg”. Jeg er ikke nynorsk-bruker, så jeg slo opp i ordboka*)  for å være sikker. ”Monaleg” betyr, 
ifølge den, ”stor, skikkelig”.  

Hvor ”stor/skikkelig” sies det ikke eksplisitt i departements skrift (etter hva jeg har funnet), men her som i andre 
publikasjoner er 15 millioner kubikkmeter nevnt, og det er også forstått av eksempelvis Norskog som en 
ambisjon**).

Hogsten normalt, jf. proposisjonen (s. 79), har ligget et sted rundt 8 og 11 millioner. 

For 2010 viser de foreløpige tallene, skriver Skogeierforbundet på sin nettside, at det ble ”tatt ut ca 8,4 millioner 
kubikk tømmer”***).  Da er overskriften ”Godt år i skogen”, og en hevder at en med det er tilbake på nivået fra 
årene før finanskrisen. 
Jeg vil påpeke: Det er et godt stykke igjen til ”monaleg” øking i hogsten. 

Og for Kystskogbruket heter det seg, jevnfør invitasjonen til denne dagen i dag, at et overordnet mål er at 
verdiskapinga i skognæringa i kystskogfylkene skal fordobles innen 2020.  

Skal en nå dette gjennom de personlige skogeierne som allerede er ”aktive”, de som ”snakker”, som vet og kan? 
Jeg har ikke sett noe tall fra noe hold som forteller at det skal kunne være mulig. 

**************
*) ordnett.no 9.1.11.
**) Gaute Nøkleholm i Nationen 6.10.10 og i Årringer 37/10 (6.10.10), ”Finanskur 2011”.
***) Skogeierforbundets nettside 4.1.11, ”Godt år i skogen”. 



Større fokus på mindre eiendommer
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Hobbelstad og Nilsen i Vennesland m.fl. 2006:24 + 26

”Mindre”:  Under 1000 dekar

Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark

Derimot har jeg sett skogforskere påpeke at skal en ha økt hogst, må en ha større fokus på de mindre 
eiendommene.
Grunnlaget for påstandene er analyser av fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark*). 

Hobbelstad og Nilsen sin analyse er presentert i Vennesland m.fl. (2006) sin rapport ”Skogressursene i Norge 
2006. Kunnskapsdokument i arbeidet med en ny nasjonal strategi for økt avvirkning”. 

Ifølge Hobbelstad og Nilsen svarer det produktive arealet og volumet i den analyserte regionen omtrent til 42% 
av landets totale produktive areal og 45% av landets volum. 

Hobbelstad og Nilsen skriver, som gjengitt, at ”de minste eiendommene har det største potensial for økt 
avvirkning”.

Og i oppsummeringen sin hevder de at økt avvirkning i hovedsak må baseres på følgende fire forutsetninger: 
1) Økt avvirkning på furu og lauv
2) Økt avvirkning på lavere boniteter og på vanskeligere terreng
3) Økt veibygging i enkelte områder
Og 4), som er gjengitt i sin helhet i overheaden, ”Større fokus på mindre eiendommer”. 

”Mindre” i Hobbelstad og Nilsens analyse er under 1000 dekar produktiv skog. 

Og det er slik at jo mindre skogeiendom, jo sjeldnere hogger de**).
Og det er også slik at jo mindre skogeiendom, jo mindre skogbrukskompetanse har skogeierne***).

**********
*) Trolig er alle eiertyper med. 
**) Eksempelvis Blekesaune 2005:15 og SSB’s spesialkjøringer 2010. ”Sjeldnere” er da ”mindre andel” av 
eiendomsstørrelses-kategorien. I SSB (2010) ”Landbruk i Norge 2009”:134 er det ”sjelden” som forekommende 
for den enkelte over tid. 
***) Eksempelvis Blekesaune 2005:51.



Forskjelligheten
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sin skogeierpolitikk ta høyde for…

Kystskogbruket har en unik mulighet for å etablere en skogeierpolitikk for eget vedkommende ettersom så
mye er ugjort langs kysten med hensyn til skogen.

Kystskogbruket har videre en unik mulighet for å påvirke nasjonal skogpolitikk i så måte.

I denne skogeierpolitikken må en ta høyde for at skogeierne ikke er like, men forskjellige. 
De utgjør ingen ensartet gruppering som vil kunne ”marsjere” mot de skogpolitisk oppsatte mål gitt ensartede 
virkemidler.  
Derimot må virkemidlene nyanseres og tilpasses.



”Splitten” skogeier - skogbruk
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Nedgang i skog-jord-kombinasjon
1979: 62% 
2008: 31%           

SSB 2010

sin skogeierpolitikk ta høyde for…

I skogeierpolitikken dere i Kystskogbruket eventuelt kommer til å lage, må dere også ta høyde for ”splitten”
mellom skogeiere (en del av dem) og skogbruket. Det er store krefter og endringer som bidrar til denne splitten. 
Jeg skal nevne de seks momentene i firkantboksen.

Det er nedgang i andelen skogeiendommer drevet i kombinasjon med jordbruk (SSB 2010:135*). Det er 
nedgang i jorddyrkende skogeiere – dvs. bønder. Jeg antar at det å være ivrig bonde innebærer en større 
sannsynlighet for at en har en viss interesse av skogen sin, at en er i ulike sammenhenger hvor skogbruk 
omtales, at en har kjennskap til regelverk, rammevilkår, økonomiske forhold, ord og uttrykk, og lignende.  

*********************
*) Trolig er alle skogeiertyper med.  



”Splitten” skogeier - skogbruk
sin skogeierpolitikk ta høyde for…

25 400 pers. eier m/positiv næringsinntekt 2007

Gjennomsnittelig næringsinntekt: 34 000 kr 
= 7% av gjennomsn. bruttoinntekt   

SSB 2009

Inntekter fra skogbruket utgjør bare en minimal del av skogeieres inntekter. 

De ca. 25 400 personlige skogeierne med positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2007, hadde en 
gjennomsnittelig skogbruksinntekt på 34 000kr. Den utgjorde 7% av deres gjennomsnittelige bruttoinntekt (som 
var 453 000kr). (SSB 2009.)



”Splitten” skogeier - skogbruk
sin skogeierpolitikk ta høyde for…

M3 hogst med hogstmaskin, hele landet
1978:   4% 
2007: 91%

SSB 2010                                       

Videre er skogeieres eget skogsarbeid nesten er borte. Jeg antar at det å utføre skogsarbeid i egen skog, 
knyter eier til skogen og holder skogeier inne i skogbruket. 
For hogst var 91% av volumet i 2007 hogd med hogstmaskin (SSB 2010:134*). 

*******
*) Trolig er det hogst for salg og for alle skogeiertyper.



”Splitten” skogeier - skogbruk
sin skogeierpolitikk ta høyde for…

%

Fravær av skogbrukskompetanse. 

Her er tall fra undersøkelsen ”Den nye skogeieren. Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag?” (Blekesaune 2005, 
Follo m.fl. 2006). 

Prosenten er prosent av kjønnskategori. Tabellen er satt opp med fallende andel for de kvinnelige respondentene, 
og kvinnegrupperingen har større andel feil svar, svarer ikke eller også sier at de er ukjent med det det spørres 
om. 
Det vil komme flere kvinnelige skogeiere, blant annet på grunn av at de nå er likestilt ifølge Odelsloven. 
I tillegg vil det komme flere menn til som ikke har skogbrukskompetanse. Bakgrunnen for dette er blant annet at 
en ikke lenger henter skogbrukskompetanse fra praktisk skogsarbeid i egen skog ettersom slik egenaktivitet er så
redusert.  



”Splitten” skogeier - skogbruk
sin skogeierpolitikk ta høyde for…

Det femte momentet som ligger til grunn for splitten, er at kravene til skogbruket synes å ha økt. 

Her har jeg har satt opp noe, noen juridiske krav, noen biologiske utfordringer, noen klimaeffekter, noen krav 
gitt av skognæringen selv, etc.



”Splitten” skogeier - skogbruk
sin skogeierpolitikk ta høyde for…

Det siste momentet er nedbygging av veiledningsapparatet. 

Antallet skogbruksledere ble redusert i perioden 1991/2005, og i alle fall Allskog har redusert det ytterligere 
siden 2005. I tillegg er vel skogbrukslederes fokus dreid bort fra veiledning og mer utelukkende på det å skaffe 
drifter. 

Også det offentlige veiledningsapparatet er redusert. Her er tall fra den siste Skogmeldingen. Der snakkes det 
om en reduksjon på 1/5. Etter den tid har det skjedd ytterligere nedskjæringer: Melding om Kystskogbruket 
(Prosjekt Kystskogbruket 2008) hevder at det for deres fylker og siden 1997 er ”kommet bort” anslagsvis 150 
skogfaglige årsverk. 



System-forbindelser og behovet for 
”knytingsperson”

Tre enheter styrer skogeiers atferd:
1. Skogeieren
2. Skogen
3. Knytingspersonen (skogbruksaktør som 

knyter skogeier til skogbruk-systemet)

sin skogeierpolitikk ta høyde for…

Follo 2008

Den tidligere omtalte ”Store fortellingen om skogeieren” er en individfokusert fortelling. 

Min doktorgrad (Follo 2008), med såkalte forvaltningsaktive skogeiere fra det Hedmarkske skog-smørøyet
(Elverum, Nord- og Sør-Odalen, Stange og Våler) som hovedinformanter, forteller derimot at en må inkludere et 
blikk for det ”over-individuelle”, det som er mer enn individet. Dataene viser at en må forstå skogbruket og 
skogbruksaktivitet som et system med fullt av forbindelser. 

På grunnlag av dataene fra Hedmark understreker jeg betydningen av forbindelsene skogeier må inngå i hvis 
hun/han vil ha skogbruksaktivitet på sin eiendom. Disse andre skogbruksaktørene skogeier trenger, kaller jeg  
”knytingspersoner” i betydning av at det er de som linker skogeieren til systemet. Denne knytingspersonen kan 
være skogbruksleder, men det kan også være skogbrukssjef, en hvilken som helst tømmerkjøper, etc. 

Og bare for å ha sagt det, selv en av informantene med mange tusen dekar skog og skogbruksutdanning fra Ås, 
trengte denne knytingspersonen. 

Dataene mine viser videre at skogeierne påvirkes av denne knytingspersonens egne forståelser og prioriteringer. 
Andre skogbruksaktører deltar altså i skogeiers beslutningsprosesser.  

Det er da tre enheter som styrer skogeiers atferd: 
1) Det er skogeier (trekk ved personen som dennes forståelser, ønsker, skogbrukskompetanse).
2) Det er skogen ettersom trekk ved skogen bestemmer hva det er mulig å gjøre med/utav skogen.
3) Og det er knytingspersonen (dennes forståelser, ønsker). 

Og som sagt: Skogeier trenger denne knytingspersonen hvis hun/han skal ha aktivitet på sin eiendom. 
En skogeierpolitikk må romme betraktninger om det. 



De mange eiendommer og teiger

H. P. Eidseflot 2011

sin skogeierpolitikk ta høyde for…

Eiendomsoverskridende blikk→

Skogeierpolitikken må videre ta høyde for de mange eiendommene og alle deres teiger. 

Utviklingen i norsk økonomi og teknologiutviklingen med hogstmaskinen har gjort de norske skogeiendommene 
atskillig mindre enn de tidligere var i økonomisk og driftsmessig forstand. Dette forverres av teigblandingen.

Her er et eksempel på teigblanding fra Møre og Romsdal. Kun det produktive skogarealet er fargelagt. Hver
farge er en eiendom. 

De mange eiendommene og de eventuelt mange teiger, gjør at et eiendomsoverskridende blikk må tas. Jeg tror 
ikke at dere her kan lite på at Kari og Per Hvermansen-skogeieren tar det blikket og eventuelt initierer 
eiendomsoverbyggende samarbeid. Som en del av Kystskogbrukets mulige skogeierpolitikk må dere finne ut 
hvem som skal gjøre det.



…må mangt beveges,

også mange skogeiere 

Skal de hårete ambisjonene nås, er det mangt som må beveges. Det innebærer at mange skogeiere må aktiveres. 

Lykke til!  



Forstørrede versjoner av OH 6



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010



Spesialkjøringer SSB 2010


