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MEDLEMSKAP I NETTVERK KYSTSKOGBRUKET 

 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 

1. Vest-Agder fylkeskommune melder seg inn i Felles fylkeskommunalt 
Oppfølgingsprogram på samme vilkår som de øvrige 9 fylkeskommunene. 

2. Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr. 50.000 som fylkets andel for 
programåret 2010/2011. Beløpet dekkes over næringskapittelets ansvar  4 10. 

3. Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune oppnevner en fylkespolitiker til å 
delta i programmets styringsgruppe. 

4. Fylkeskommunenes administrativ ledelse oppnevner en fra 
sentraladministrasjonen til å være kontaktperson for kystskogbruket. 

5. Det forutsettes at fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder slutter seg til 
det faglige samarbeidet mellom fylkesmennene i kystskogbruksfylkene. 

 
 
Vedlegg:  

- Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram for melding om Kystskogbruket 
- Notat - Kort presentasjon av kystskogbruket og arbeidet p.t. 
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Bakgrunn for saken  
Kystskogbrukssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom fylkeskommunene fra 
Rogaland til Finnmark.  Samarbeidet har to hovedformål: 

1. verdiskapingsformål 
2. klimaformål.  

Verdiskapingspotensialet i eksisterende skogressurser langs kysten er stort, og 
målsettingen er å doble verdiskapingen innen 2020.  
Likeså er karbonbindingspotensialet i deler av gjengroingsområdene i kystfylkene 
også stort (jfr. Klimakur 2020), og målet er å få laget et klimaskogprogram for disse 
arealene. 
 
 
Saksopplysninger  
Initiativet til arbeidet med kystskogbruket ble tatt av Nord-Trøndelag fylkeskommune 
våren 2005. Grunnlaget for initiativet var at skognæringa i kystfylkene hadde en 
negative utvikling, til forskjell fra innlandsfylkene.  Initiativet ble videreutviklet i 
samarbeid med fylkessammenslutningene Trøndelagsrådet, Vestlandsrådet og 
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.  Det førte fram til enighet om å 
utarbeide ”Melding om Kystskogbruket”.  Arbeidet ble startet høsten 2007, med en 
egen politisk styringsgruppe, og med et fagsekretariat ivaretatt av fylkesmennenes 
landbruksavdelinger. Arbeidet foregikk i nær forståelse med Landbruks- og 
matdepartementet. Kystskogbruket omfatter skogbruk og trebearbeiding inkludert alle 
verdikjeder i skognæringa. 
 
Meldingen, som er en fylkeskommunal melding, ble presentert i slutten av januar 
2008 og ble deretter oversendt alle fylkeskommunene og fylkessammenslutningene 
til behandling. 
 
Alle vedtakene er at de ”slutter seg til”/”tar til etterretning” meldingen og uttrykker 
samtidig at den må følges opp av fylkeskommunene i fellesskap, sammen med 
næringa selv, fylkesmennene og andre aktuelle samfunnsaktører.   
 
Alle løfter også fram skog/klima-dimensjonen som viktig. På det grunnlag ble Felles 
fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram for Melding om Kystskogbruket startet den 24. 
juni 2009, men fellesfinansieringen løper først fra 1. november 2009.  Programmet 
ledes av en politisk styringsgruppe.  Programmet inkluderer også opprettelse av et 
politisk/faglig nettverk, som samarbeider med styringsruppa. Programmet finansieres 
som et spleislag mellom fylkeskommunene og kystskogbruksmidlene, som 
fylkesmennene forvalter.   
Dette summere seg opp til 10 mill. kr. pr. år. Midlene bevilges av LMD 
(Jordbruksavtalen) og finansierer i hovedsak infrastrukturelle tiltak innen 
kystskogbruk. 
 
Parallelt med dette programmet etablerte fylkesmennene et eget oppfølgingsprogram 
som heter, Oppfølgingsprogram Skognæringa Kyst.  Dette programmet følger opp de 
aktivitetsrettede tiltakene skognæringa selv skal følge opp.  Programmet finansieres 
også av Kystskogbruksmidlene, som i hovedsak går til å drive et koordinerende 
sekretariat, mens aktivitetstiltakene finansieres særskilt.  Begge 
oppfølgingsprogrammene holder nær og løpende kontakt seg imellom og med 
sentrale fag- og politiske myndigheter. 
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Vurderinger/konklusjon  
Sett ut ifra utfordringene i skognæringa hører nok Vest-Agder naturlig til 
kystskogbruket.  Tradisjonelt er også Vest-Agder betraktet som et av 
skogreisingsfylkene, slik som de andre kystskogbruksfylkene.  Fylket mottar også en 
del av de såkalte kystskogbruksmidlene, som forvaltes av fylkesmennene. I og med 
at kystskog-brukssamarbeidet startet og ble organisert gjennom 
fylkessammenslutningene, ble ikke Vest-Agder forespurt ved oppstarten.  
Kystskogbruket er imidlertid meget positive til at Vest-Agder kommer med i 
samarbeidet på samme vilkår som de andre fylkene. 
 
Dette vil medføre  at Vest-Agder fylkeskommune må slutte seg til og inngå i Felles 
fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram på samme vilkår som de øvrige 
fylkeskommunene i kystskogbruket. Vest-Agder må oppnevne en politiker til å delta i 
styringsgruppa, og en administrativ person må oppnevnes som kontaktperson i 
fylkesadministrasjonen, for å inngå i nettverket.  Man ser for seg at programmet går 
så lenge det er behov, men foreløpig et 4 årsperspektiv. 
 
Det skogfaglige ivaretas av fylkesmannens landbruksavdeling i de deltakende fylker.   
Fylkesmannen i Vest-Agder går inn for at Vest-Agder deltar i Kystskogbruket. 
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Den økonomiske støtten – kr. 50.000 for første programår 2010/2011 dekkes over 
ansvar 4 10. 
 
 
 
Kristiansand, 31. januar 2011 
 
 
 
Tine Sundtoft 
fylkesrådmann 
 

Kjell Abildsnes 
regionalsjef 

 


