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Bakgrunn

• Skogeierskapet er fragmentert

• Store ulikheter i skogeieres kompetansenivå 

• Skogbruket skal bidra i
• klimaproblematikk

• bevaring av biologisk mangfold

• verdiskaping

• opprettholdelse av levende bygder

• Lite gjort for endring av eiendomsstruktur

• Nedbygging av offentlig skogbruksforvaltning
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Fra ti til en –

Prototype:

Skogen forvaltet 

som om den var 

en enhet

eiendomsoverbyggende samarbeid 

for private, personlige skogeiere

i kystskogbruket

Bakgrunnstegning: A. M. Nilsen 2005

:
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Mål for prosjektet 
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Finansiering og styring

Finansiert av:

– Norges forskningsråd

– Forskningsmidlene over jordbruksavtalen

– Skognæringen i Kystskogbrukets fylker

Styrende organer:

– Styringsgruppe:     Leder Kjersti Kinderås

– Referansegruppe:                   - ″″ -
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Feltprosjekt og følgeforskning 

Ørstaskogen

Feios-prosjektet

Sørsivegen-prosjektet

Skogringene i    

Levanger & Frosta

http://www.norgeibilder.no

• Drevet fylkesvis av 

kystskogbrukets aktører 

• Egen prosjektorganisering

• Eget budsjett og 

finansiering

• Hver 3 tilbakemeldinger

Forskningsdata:

• Aktørene som forsøkte å få 

til skogeiersamarbeid

– 3 runder, totalt 54 intervju

• Relaterte skogeiere

– 2 runder, totalt 39 intervju
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Samfunnsvitenskapelige 
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publikasjoner underveis



Sluttrapporten
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Innholdsfortegnelsen



Innholdsfortegnelsen



og brukermedvirkning

• Referansegruppemøte

• 3 regionmøter

• 3 oppslag i Norsk Skogbruk
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Sluttrapporten

Styringsgruppa 

Skognæringa Kyst v/styret



Dere kan være stolte!
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• Med feltprosjektene: 

– Praktiske innovasjonsfremstøt

• Å være innovativ er å våge

• Med hele ‘Fra ti til en’:

– Nyskapende arbeidsform

• Forskere, næringsaktører, forvaltning og interesse-

organisasjoner involvert i innovasjonsprosesser



• Begrenset hva feltprosjektene har fått til

• Tenking ut fra enkelteiendom

• Jus og regelverk
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side

61

62

62

Utfordrende fordi…



• Bøter på sammensatt problemkompleks

• Skogeiersamarbeid tjener til mangt

• Skogbrukskompetansen økes
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side

68

72

74

Stort potensiale fordi (1) …



• Kap. 7 Mange varianter av skogeiersamarbeid
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side

79

Stort potensiale fordi (2) …

vi har lært mye om

og det gir store muligheter

for tilpasninger til skogeiere, 

lokal og regional situasjon, osv.

lykkes med fremtidige samarbeid
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Eksternt koordinert organisering av skogeierne 

Internt koordinert organisering av skogeierne 

Samarbeid mellom skogeierne

Eksempler varianter eiendoms-

overbyggende samarbeid
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– ikke-formalisert

– formalisert
lite

mye

gi fra seg beslutnings-

myndighet eller ikke



• Foretak?

• Selskapsform?
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Noen varianter er mer krevende enn andre

Fra mindre krevende til mer krevende variant? 



• Kap. 8 Utvelgelse av områder
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side

87

Stort potensiale fordi (3) …

vi har lært mye om

rett utvelgelse 

lykkes med fremtidige samarbeid



Velg områder der…

• lett å se at samarbeid lønner seg

• skogressursoversikter finnes eller kan 

inntas i arbeidet

• aktivitet i skogen kan utløses

• en svarer på skogeieres behov
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Ved valg av områder…

• vurder skala-forhold

• vurder tidsplanen fremover

• vurder muligheter for den økonomiske 

fordelingen mellom skogeierne

• hvis skogsbilvei er inngangen, vurder 

utfordringene
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• Kap. 9 Praktisk gjennomføring
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side

101

Stort potensiale fordi (4) …

vi har lært mye om

rett praksis 

lykkes med fremtidige samarbeid



Rett praksis …

• De som kan skogbruk er veldig viktig og 

må være til stede

• Samarbeidet må få ressurser fra andre

• Ord om skogeiersamarbeid må brukes 

forsiktig

• Bygg samarbeidsgrunnlag mens en gjør 

noe annet
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…fortsettelse rett praksis

• Vit at samarbeidsfremstøt forløper ulikt, 

men at alle har stillstand

• Skogeierne må motta informasjon

• Det må skje noe og være fremdrift

• Splitt opp prosesser og brett ut muligheter
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Konklusjoner
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• Mer eiendomsoverbyggende samarbeid må til

• Under ellers like vilkår
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side

121

126

Premiss for anbefalte tiltak

eiendomsstrukturen vil fortsette å være omtrent slik 

den er i lang tid fremover

– på tross av innskrenkning i odelskretsen og evt. 

fjerning av priskontrollen etter konsesjonsloven

– fordi eierne er sosialt og følelsesmessig knyttet 

til eiendommene



• Enkeltindividets motivasjon

• Rett praksis

• Redskap

• Skogkoordinator

• Sosio-kulturell spredning

27

side

127

128

130

133

136

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

Siktemål: Flere samarbeid



• Enkeltindividets motivasjon
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side

127

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

For ansatte skogbruksaktører, knytt det til:

• noe som uansett skal gjøres

• en aktivitet som teller og/eller kan telles

Må tenke skogeiersamarbeid

Må ville skogeiersamarbeid

Må gjøre noe for å få til slike samarbeid

skogbruk=skogeiersamarbeid



• Rett praksis
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side

128

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

For utvelgelse av områder for samarbeidene

For gjennomføring av samarbeidene



• Redskap
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side

130

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

Håndbøker:

• Oversikt over ulike varianter samarbeid

• Metodebeskrivelse for utvelgelse av områder

• Hvordan gjennomføre samarbeid

Økonomiske tiltak:

• Pengebidrag til samarbeidet

• Forfordeling av statstilskudd



• Skogkoordinator
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side

133

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

• Organisere eiendomsoverbyggende samarbeid

• Ta helhetlig grep over skogen eller bistå 

skogeierne slik at de selv får tatt grepet

• Være fødselshjelper, informasjonsbru, stillas

• Et organisert system for skogkoordinator-stillinger



• Sosio-kulturell spredning
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side

136

Anbefalte tiltak for mer

skogeiersamarbeid

• Etabler og gjennomfør skogeiersamarbeid som 

står som fyrtårn andre kan kopiere

• I jo flere fylker, jo bedre

• Synliggjør skogeiersamarbeidene lokalt og 

regionalt



Alle trå til … ‘gå til naboen’
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Foto: Ragna Bye Winge


