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Skognæringa Kyst 

«Fra ti til en»
Styringsgruppemøte 11. februar 2014



Vedtak:

Styringsgruppas vedtak legger til grunn dagens 

rammebetingelser for norsk skogbruk og samfunnet forøvrig

1. Styringsgruppa oppfordrer Skognæringa Kyst til først å 

legge vekt på hva som kan gjøres umiddelbart og til liten 

økonomisk kostnad

– Forfordele investeringsvirkemidler til skogeiere som 

samarbeider

– Bruk av eksisterende bestemmelser for å sikre gode 

helhetlige løsninger

– Forståelsen «Skogbruk=skogeiersamarbeid»

Anbefalinger til Skognæringa Kyst (1)



Anbefalinger til Skognæringa Kyst (2)

2. Styringsgruppa anbefaler videre en kombinasjon av to 

elementer

A. Utarbeidelse av en «kokebok» med oversikt over ulike typer 

eiendomsoverbyggende samarbeid, jfr. Rapp. kap. 11

B. Minst et skogeiersamarbeid i nord, midt og sør

- Ved utvelgelsen: Bruk erfaringer fra Fra ti til en. 

Prosessen viktig!

- «Kokeboken» klar til bruk ved gjennomføringen

- På sikt et slikt fyrtårnsamarbeid i hvert fylke



Anbefalinger til Skognæringa Kyst (3)

3. Kystskogbruket får på plass skogkoordinatorer

– Organisere eiendomsoverbyggende samarbeid

– Sørge for helhetlige grep over flere skogeiers skog eller 

bistå skogeiere slik at de selv får tatt det (eks. den 

aktuelle skogen, terrenget, driftsteknikken og veinettet 

under ett, optimale løsninger for aktuelle aktiviteter)

– En nøytral part



• Skogeigarane



• Skogeigarane

- Skogeierpolitikk som prioritert temaområde framover

- Noen prioriterte tiltak som en foreløpig tilbakemelding

- Framdriftsplan for videre oppfølging utarbeides

- Eiendomsoverbyggende samarbeid kommer i tillegg til 
andre viktige og langsiktige tiltak som skal motivere til 
økt aktivitet og bedring av eiendomsstrukturen i 
skogbruket 

Skognæringa Kyst – styrevedtak 3. april

Oppfølging av Rapporten fra «Fra ti til en»



• Skogeigarane

Kostnadsfritt og enkelt

- En henvendelse til Fylkesmennene for å tilpasse dagens 

regelverk til bedre tilrettelegging og stimulering til 

eiendomsoverbyggende samarbeid slik rapporten peker 

på. Dette gjelder bruk av økonomiske virkemidler som 

NMSK-midlene. Dialogen i det enkelte fylke bør skje 

mellom fylkesskognettverkene og Fylkesmennene

- En dialog med LMD og SLF for å se på regelverket

- Begrepet «skogbruk=skogeiersamarbeid» tas i bruk



• Skogeigarane

Skogeiersamarbeidssatsinger

- Prosjektet «Kompetanseutvikling i kystskogbruket», 

Torgunn Sollid prosjektleder

• Ønsker feltprosjekt i alle 10 fylker

• Prosjekt «kokebok» – samarbeidspartner(e)?

- Opprettelse av skogkoordinatorer

• Viktig tiltak!

• Vil ta tid å få på plass

Behov for en nasjonal evaluering av den 

offentlige veiledningstjenesten


