
Forvaltningskurs
Offentlige funksjonærer skal forholde seg til flere lover og forskrifter i sitt arbeid. Her er noen kurs 

som bidrar til å øke kompetansen innen de mest aktuelle områdene, som søknad og bygging av 

skogsveier, skogskjøtsel med foryngelse (planting) og ungskogpleie, skogbruksplanarbeid, forvaltning 

og veiledning om føring og bruk av skogfond, miljøstandarder og naturmangfoldlov. 

1. Skogskjøtsel i ei ny tid (7,5 timer)

Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg forutsetninger for å 

gjøre gode valg og beslutninger i skogen. Deltakerne får svar på: Hva, når og hvorfor. Kurset 

tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet. Les mer her. 

2. Bygging og bruk av skogsveier (15 timer forelesning og 1 dag befaringer)

Et kurs spesielt tilrettelagt for veileder og pådriver. Kommunens skogansvarlige behandler 

søknader om bygging eller ombygging av skogsveier, i tillegg til søknader om tilskudd til veier og 

ansvarlig for kontroll av arbeidet. Dette reguleres ihht til Lov om skogbruk § 7 og Forskrift om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier. Kompetanse i planlegging og bygging av 

skogsveier er svært ofte for svak i kommunene. Nettsiden www.skogsvei.no er en god kilde til 

informasjon til alle aktuelle problemstillinger om skogsveier. Les mer her. 

3. Praktisk bruk av skogbruksplanen (4 timer)

Skogbruksplanen er sentral i planlegging av tiltak på skogeiendommen, og mange områder i 

Kystskogbrukets geografi er fortsatt mangelfullt taksert. Som kommunal skogansvarlig vil man 

være sentral i styringen av skogbruksplanprosjekter, og derfor er det svært viktig å være klar over 

hva en skogbruksplan skal inneholde, og hva man skal være oppmerksom på i en 

planleggingsfase. Det er en rivende utvikling i teknologi og dette vil ha stor betydning for hvilke 

metoder som benyttes og hva som er mulig å få til i forbindelse med skogbruksplanlegging. 

Gårsdagens løsninger blir fort utdatert, og det er svært viktig å kjenne til dette. Kurset er egentlig 

beregnet for skogeiere og deres bruk av en ferdig skogbruksplan. Les mer her. 

4. Smart bruk av Skogfond – nettkurs (8-12 timer)

Skogfond er et svært viktig virkemiddel for skogeiers økonomi. Kommunens forvaltning av 

skogbrukets tilskuddsmidler sett i sammenheng med aktiv bruk av skogeiers skogfond gir best 

forvaltning samlet sett. De fleste kjenner til skogfondsordningen og skattefordelene som følger 

med, men langs kysten er skogbruket mange steder nokså nylig introdusert til «storskogbruket» 

og granhogster. Derfor er det mange steder bare i svært liten grad etablert en kultur for å 

benytte skogfond aktivt ved hogst og til investeringer. Dermed er kunnskapen om skogfond også 

mangelfull. Hvordan dette gjøres regnskapsmessig er også dårlig kjent, derfor er kurset 

høyaktuelt også for regnskapsfirma. Kurset kan tas som klasseundervisning.  Les mer her. 

Det kan også avtales tilpassede kurs med andre tema som passer for både forvaltning, 

skogbruksledere og regnskapsfirma, som f.eks. skogbeskatning, virksomhetsbegrepet, skogfond, 

skogfondskalkulatoren og investeringer i skogbruket.  

5. Norsk PEFC skogstandard – nettkurs (8-12 timer)

Norsk skogbruk forholder seg til flere miljøstandarder og forskrifter. I tillegg til Lov om skogbruk 

og Forskrift om berekraftig skogbruk, er skogbruket forpliktet til å overholde Norsk PEFC 

Skogstandard. Det er viktig at veiledningsapparatet i kommunen har god kjennskap til 
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skogstandarden. Hvis den fravikes kan det få store konsekvenser for skogeierne i deres 

næringsvirksomhet. Kurset kan også tas som ordinært kurs i klasse. Les mer her. 

6. Naturmangfoldloven – nettkurs (8 timer)  

Naturmangfoldloven er en sektorovergripende lov som inngår i all kommunal saksbehandling, 

også i skogbrukssaker. Loven er omfattende, og kurset gir en praktisk innføring i bruk av loven. 

Kurset viser hvordan loven griper inn i bruken av eksisterende lover og forskrifter i skogbruket, 

og legger vekt på oppgaveløsning med reelle problemstillinger som en del av læringen. Det 

legges vekt på de delene av loven som berører skogbruket, som aktsomhetsplikten, 

kunnskapsplikten, prioriterte arter, fremmede treslag, m.m. Les mer her. 

7. Innføring i skogbruk – nettkurs (8-12 timer) 

For en innføring i skogbruket og skognæringen. Kurset gir grunnleggende kunnskap om skogens 

betydning lokalt og nasjonalt, skogbrukets aktører og oppgaver, samt skogens utviklingsfaser og 

skjøtsel av skog i ulike faser. Kurset er egentlig beregnet på skogeiere, og kan også tas som 

ordinært kurs med instruktør. For lokale tillitsvalgte og pådrivere kan nettkurset Skogmentor 

være aktuelt. Dette har noe av det samme innholdet, men kortere og begrenset til seks sentrale 

tema i skogbruket.  
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