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Kystskogbrukeren, en annerledes skogeier –

hvordan, og hva så? 
Noen analyser og refleksjoner basert på Riksrevisjonens 

skogeierundersøkelse.

Jostein Vik, Norsk senter for bygdeforskning.

Kystskogbrukets konferanse 2014: Større konkurransekraft i 

kystskogbruket, Stjørdal, 9 april 2014.
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Bakgrunn

 «Prosjekt Kystskogbruket» og «Melding om Kystskogbruket» 

har fått fram i lyset viktige forskjeller mellom kystskogbruket og 

innlandsskogbruket mht:

 klima, tilvekst, avvirkningspotensiale

 eiendomsstruktur, tilgjengelighet etc. 

 Mye erfaring og kunnskap i næringa

 Men hva vet vi om skogeierne og deres erfaringer, kunnskap og 

holdninger?
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Disposisjon

 Om metode og data

 Om skogeierne

 Om bruken av eiendommene

 Om inntektskilder

 Om opplevelsen av veiledning fra kommunen

 Om avvirkningen 

 Om å dele verden i to (eller tre)

 Oppsummering
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1001 svar

 I 2011-2012 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse av 

forvaltningen av skogressursene

 Inkluderte en spørreundersøkelse blant personlige skogeiere

 Datainnsamling pr telefon gjennomført av Opinion, basert på 

 tilfeldig utvalg fra SLFs skogfondregister, koblet mot arealregisteret 

 1001 svar – representativt utvalg for skogeiere med mer enn 25 da

 546 skogeiere fra kystskogbruksfylker (Vest-Agder til Finnmark) 

 455 skogeiere fra innlandsfylker (resten)

 3 fra Finnmark, mellom 32 og 95 fra de andre fylkene

 Gode spørsmål som kan gi oss kunnskap om skogeieres syn på 

sentrale tema av betydning for skogbruk, veiledning og skogpolitikk
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Noen bakgrunnsvariabler

Innlandet Kystskogbruket

Gjennomsnittsareal* 568 da 446 da

Andel kvinner** 18,5 % 21,5 %

Gjennomsnittsalder*** 55,8 år 57,8 år

* Samla gjennomsnitt 502 da (skogeiendommens totale størrelse) mot 

‘fasit’ fra SSB: 544 da (produktivt skogareal)

**Registrerte tall fra SSB 23,7 % kvinner (2005) 

*** Samla gjennomsnitt 56,9 år. Forskjell i aldersgrupper er ikke signifikant
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Skogbruksfaglig utdanning

Innlandet Kyst-

skogbruket

Totalt

Nei 63,7 74,2 69,4

Kurs (fra SKI el. l.) 14,3 10,1 12,0

Ja, videregående skole/skogskole 18,0 13,9 15,8

Ja, fra universitet/ høgskole 4,0 1,8 2,8

100 100 100

Sig.: 0,003
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Innlandet Kyst-

skogbruket 

Totalt

Ja 45,1 28,9 36,3

Nei 53,2 69,9 61,8

Vet ikke 1,8 2,0 1,9

100 100 100

Sig.: 0.000

Er du andelseier i et skogeierandelslag?
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«Det drives skogbruk på eiendommen…»

Innlandet Kyst-

skogbruket

Passer ikke i det hele tatt 29,9 43,4

… 15,4 18,5

… 16,7 12,5

… 11,2 8,8

Passer helt 27,3 16,7

Ubesvart/vet ikke 0,4 0,2

Sig.: 0.000
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«Det drives annen næringsvirksomhet på 

eiendommen (herunder jakt, fiske, hytteutleie mm)»

Innlandet Kyst-

skogbruket

Passer ikke i det hele tatt 52,1 46,5

… 11,6 15,2

… 11,4 14,8

… 7,5 7,0

Passer helt 16,9 16,5

Ubesvart/vet ikke 0,4 0,0

Sig.: 0.128 (ikke signifikant forskjell)
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«Eiendommen brukes til friluftsliv, jakt, fiske, 

bærplukking, hogst til eget bruk etc….»

Innlandet Kyst-

skogbruket

Passer ikke i det hele tatt 21,5 16,1

… 10,3 11,7

… 17,6 15,2

… 19,8 20,1

Passer helt 30,3 36,8

Ubesvart/vet ikke 0,4 0,0

Sig.: 0.057
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Hva er din hovedinntektskilde?

Innlandet Kyst-skogbruket

Lønnsinntekt 49,5 46,0

Næringsinntekt fra jordbruk 18,0 18,1

Næringsinntekt fra skogbruk 6,6 5,7

Anna næringsinntekt 7,5 5,7

Pensjoner 23,3 29,9*

Anna inntekt 7,5 6,8

*sig.: 0.022, ellers ikke signifikante forskjeller
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«Inntekter fra avvirkning er viktig for min 

personlige økonomi…»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 60,7 70,5

… 18,9 12,6

… 10,8 8,1

… 4,0 5,1

Passer helt 5,3 3,1

Ubesvart/vet ikke 0,4 0,5

Sig.: 0.008
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Kommunen, veiledningen og skogeieren…

«Det passer ikke i det hele tatt at…»

Innlandet Kyst-

skogbruket

jeg har tilstrekkelig kontakt med 

kommunen om min skogeiendom

14,3 23,6

jeg får tilstrekkelig informasjon om 

kommunen om offentlige virkemidler

19,3 28,8

jeg får info fra kommunen om mitt 

ansvar for å ta miljøhensyn i skogen

20,2 33,7

informasjon og veiledning fra 

kommunen er tilpasset mitt behov

15,6 25,5
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Om avvirkning:

«Hogsten ligger på et riktig nivå.»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 16,7 24,2

… 11,7 14,5

… 19,7 16,6

… 22,0 20,0

Passer helt 24,0 16,2

Ubesvart/vet ikke 5,9 8,6

Sig.:0,002
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Om avvirkning:

Hva er årsakene til at du ikke avvirker eller 

ikke avvirker mer?

«Det er ikke hogstmoden skog.»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 43,9 41,0

… 14,4 11,8

… 12,1 15,2

… 8,2 11,2

Passer helt 18,1 17,0

Ubesvart/vet ikke 3,2 3,8

Sig.:0,305. Ikke signifikante forskjeller
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Om avvirkning

Hva er årsakene til at du ikke avvirker eller 

ikke avvirker mer?
«Jeg mangler kunnskap om skogressursene.»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 51,5 41,9

… 15,3 11,6

… 14,0 15,8

… 10,8 16,0

Passer helt 5,5 11,8

Ubesvart/vet ikke 3,0 2,9

Sig.: 0,000
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Om avvirkning:

Hva er årsakene til at du ikke avvirker eller 

ikke avvirker mer?

«Jeg mangler kunnskap om tømmerpriser, 

marked og leveringsbetingelser .»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 50,1 39,8

… 16,5 13,0

… 9,8 15,2

… 12,1 13,3

Passer helt 8,2 15,2

Ubesvart/vet ikke 3,2 3,4

Sig.: 0,000
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Om avvirkning

Hva er årsakene til at du ikke avvirker eller 

ikke avvirker mer?

«Eksisterende skogsveinett er i for dårlig 

stand eller mangler.»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 54,2 40,6

… 12,6 12,6

… 11,7 14,3

… 9,2 12,2

Passer helt 7,8 14,3

Ubesvart/vet ikke 4,6 6,1

Sig.: 0,000
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Om avvirkning:

Hva er årsakene til at du ikke avvirker eller 

ikke avvirker mer?

«Det er på det nåværende tidspunkt ikke 

lønnsomt å avvirke.»

Innlandet Kystskogbruket

Passer ikke i det hele tatt 27,2 24,6

… 10,5 10,7

… 15,3 16,6

… 16,5 15,0

Passer helt 21,1 22,7

Ubesvart/vet ikke 9,4 10,5

Sig.: 0,888. Ingen signifikant forskjell
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Om skillet mellom innlandet og 

kystskogbruket

 Jeg har så langt delt verden i to: kystskogbruk vs 

innlandsskogbruk 

 Det er vesentlige forskjeller 

 Men det er like fullt en forenkling!

 Trøndelag er «annerledes»: 
 Oftest i en mellomposisjon mellom andre kystskogbruksfylker og 

innlandsskogbruksfylkene

 Av og til er Trøndelag og Kystskogbruket ytterpunktene
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Innlandet – Kystskogbruket – Trøndelag

«Er du andelseier i et skogeierandelslag?»

Innlandet Kystskogbruket 

(eks Trøndelag )

Trøndelag Samla

Ja 45,1 20,2 55,1 36,3

Nei 53,2 78,0 41,9 61,8

Vet ikke 1,8 1,7 2,9 1,9

Sig.: 0.000

Trøndelag har langt høyere organisasjonsandel enn innlandet 

og drar opp gjennomsnittet for kystskogbruket
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Innlandet – Kystskogbruket – Trøndelag

«Jeg har tilstrekkelig kjennskap til 

tilskuddsordningene for skogbruket»:

Innlandet Kystskogbruket

(eks Trøndelag)

Trøndelag

Passer ikke i det 

hele tatt

45,7 64,4 44,1

9,2 7,1 9,6

13,0 10,0 19,9

14,5 8,5 12,5

Passer helt 16,3 9,5 13,2

Sig.: 0,000

Trøndelag er mer lik innlandet enn kystskogbruket 
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Innlandet – Kystskogbruket – Trøndelag

«Jeg mangler kunnskap om tømmerpriser, 

marked og leveringsbetingelser»:

Innlandet Kystskogbruket

(eks Trøndelag)

Trøndelag

Passer ikke i det 

hele tatt

50,1 37,1 48,1

16,5 12,7 13,7

9,8 15,5 14,5

12,1 13,5 13,0

Passer helt 8,2 17,8 7,6

Sig.: 0,000

Trøndelag er nesten identisk med innlandet
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Oppsummering

 Kystskogeieren er annerledes:
 Mindre skogbruksfaglig utdanning

 Mangler (i større grad) kunnskap om marked, skogressursene, 

tilskuddsordninger mm.

 Er i mindre grad organisert i andelslagene

 Det er mindre grad av skogbruksdrift på eiendommene 

 Skogbruksinntekten er av mindre betydning

 Får mindre (oppleves det som) relevant veiledning fra kommunen

 Bruker eiendommen mer til friluftsliv/fritidsaktiviteter
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Og hva så?

 Skogeierpolitisk mismatch: 
 Større behov for kunnskapsoppbygging og veiledning 

 Svakere tilknytning til både offentlige og private skogbruksnettverk

 Hvordan skal man da få utnytta ressursene optimalt?

 Stort spenn i kystskogbruket også
 Trøndelag i kystskogbruket gjør at forskjellene fremstår som mindre

enn de faktisk er.

 Trøndelag, et nødvendig lokomotiv i arbeidet i Kystskogbruket?
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Takk for oppmerksomheten!


