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Rapport om skogbruksplanleggingen - merknader fra Sør-Trøndelag 

 

 

Det vises til rapport om skogbruksplanlegging og oversendelsesbrev datert 
03.05.2013, der det bes om innspill/merknader til innholdet i rapporten. 

 
Arbeidsgruppa foreslår å prøve ut en todelt modell, der anskaffelse er delt i et 

forprosjekt og i et hovedprosjekt.  
 
I forprosjektet vurderes gjenbruk av tidligere data hvis disse finnes på digital 

form, eller å etablere skogressursdata på områdenivå som en offentlig 
anskaffelse. Disse dataene stilles til rådighet for produksjon av eiendomsvise 

planer i et hovedprosjekt.   
 
Det er skogeierne som selv bestemmer nivået på planene. Etablering av 

skogbruksplaner skjer i et hovedprosjekt basert på bestilling fra enkelt skogeier 
eller ved at skogeiernes næringsorganisasjoner initierer en samlet innsats i 

forhold bestillinger av skogbruksplaner. Miljøregistreringer vil være knyttet til 
bestilling i et hovedprosjekt. 
 

Videre anbefales retningslinjer for revidering og vedlikehold av tidligere MiS 
registreringer, samt videreutvikling av S&L sin database over miljøregistreringer. 

 
Det anbefales også etablering av et nasjonalt fagråd som et rådgivende organ for 
aktørene. 

 
Noen merknader: 

Kunnskap om skogressurser og miljø, er grunnleggende for å drive et 
bærekraftig skogbruk og en god skogforvaltning. Dette gjelder på eiendomsnivå 
og over større områder.  

 
Tømmerkjøperne har kunnskapsbehov i forbindelse med salg av og 

gjennomføring av skogsdrifter.  Det offentlige har det som grunnlag for 
veiledningsinnsats, tilskuddsforvaltning, planlegging gjennom hovedplaner for 
veger, kaier etc. Industrien har behov for slik kunnskap for å vurdere muligheter 

for lokal virkestilførsel.  
 

Kunnskap om hvor skogressursene står, hvor mye og hvilken tilstand (alder, 
bonitet og treslag) er grunnleggende informasjon for opprettholdelse og utvikling 
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av skognæringa. I og med at det kun er gjennom skogbruksplanlegging slike 
data etableres i dag, er det knyttet en stor samfunnsinteresse til den. 

 
Det er vår oppfatning at skogbruksplanleggingen ikke lenger gir tilfredsstillende 

kunnskap for større områder. Skogeierne og skognæringa står ikke i kø for å få 
nye skogbruksplaner eller for å få revidert de gamle. Det er forholdsvis lav 
interesse for å etablere nye takstprosjekter.  

   
Skogbruksplanleggingen slik det er organisert i dag gir lite rom for å velge 

alternative løsninger. Den er derfor ikke fremtidsrettet nok. Behovet for 
produkter fra skogbruksplanleggingen har utviklet seg mye de siste årene, i takt 
med at skogeiernes motivasjon for næringsutøvelse også er i endring.  

 
Dette betyr, etter vår mening, at nye planprodukter som kan benyttes av de 

private aktørene i rådgivingssammenheng, blir viktige i framtida. Det samme 
gjelder tilsvarende for den offentlige veiledningsinnsatsen. 
 

Ved siden av dette trenger næringsaktørene oppdaterte data for å tilfredsstille 
krav som sertifiseringsorganene stiller til dokumentasjon av gjennomført 

skogbruksaktivitet. 
 

Fylkesmannen har tatt initiativ for å etablere nye takstprosjekt i mange 
kommuner de siste årene, men opplever relativt liten respons. Vi er bekymret i 
forhold til dette, siden vi snakker om kommuner med forholdsvis stor 

skogbruksaktivitet. Vår bekymring er særlig knyttet til at det i disse kommunene 
helt mangler MiS registreringer.  

 
Vi mener derfor at det er nødvendig å øke fleksibiliteten med hensyn til de 
produkter som tilbys skogeierne og vi tror et enkelt og billigere produkt med 

ressursoversikt og miljøregistreringer, er et produkt som mange vil etterspørre. 
Vi er også opptatt av at organiseringen av prosjektene bør forenkles, der 

Fylkesmannen får en klarere definert rolle. I dag er vi mye involvert i 
planprosess fra initiativ, forberedende fase, hovedprosjekt, tilskuddsforvaltning 
og kontroll. Fylkesmannens rolle bør i stor grad være knyttet til 

tilskuddsforvaltning og kontroll, og sammen med kommuner og næringsaktører 
legge til rette for at skogbruksplandata kan nyttes i aktiv oppfølging av 

skogeierne gjennom veiledningstiltak. 
 
Vi mener arbeidsgruppa har foretatt en grundig drøfting av nytten av 

skogbruksplanleggingen. Vi mener også forskjellene med hensyn til utfordringer i 
de ulike landsdeler er grundig beskrevet og dokumentert.  

 
Gjennom etablering av en todelt modell, alternativ 1 har arbeidsgruppen 
foreslått løsninger som gir større fleksibilitet med hensyn til planprodukter til 

skogeierne og som antagelig også gir grunnlag for bruk av skogbruksplandata i 
et videre samfunnsperspektiv. Samtidig ivaretas tradisjonell 

skogbruksplanlegging i hovedprosjektet. Det vil bidra til at den fagkompetansen 
som finnes innen skogbruksplanleggingen, opprettholdes og kan videreutvikles 
gjennom utvikling av nye tjenester.  
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Arbeidsgruppas forslag må anses som moderate endringer. Det gir flere 
muligheter for valg av takstopplegg i et planprosjekt og gir gode muligheter for 

differensiering av produktkvalitet i forhold til arealverdi.    
 

Fylkesmannen mener at miljøregistreringer må gjøres mest mulig heldekkende. 
Ved bruk av høye tilskuddssatser og mulige bidrag fra skognæringa selv, kan 
kanskje miljøregistreringer knyttes tettere opp mot forprosjektet. 

 
Fylkesmannen ser manglende MiS registreringer over store områder i fylket som 

den største utfordringen med hensyn til å opprettholde et bærekraftig skogbruk 
og for utnyttelse av det store ressurspotensialet som fylket innehar. 
Vi mener at arbeidsgruppas forslag i alternativ 1 vil medføre at det vil være 

interessant for flere å bestille et planprodukt inkludert miljøregistreringer.  
 

Fylkesmannen støtter derfor en utprøving av en modell slik rapporten foreslår 
gjennom alternativ 1. Vi har flere kommuner modellen vil passe for, og bidrar 
gjerne i testprosjekter. Utprøvingen bør omfatte ulike deler av landet med ulike 

skogforhold og det bør settes en tidsfrist for utprøvingen   
 

Vi ser ikke de eksisterende metodene som gode og fremtidsretta alternativer. Et 
alternativ til arbeidsgruppens modell er at det beskrevne forprosjektet etableres 

som et nasjonalt ressurskartleggingsprosjekt. En slik løsning kan eventuelt 
finansieres tilsvarende etablering av gårdskart/AR5. 
 

Gruppa foreslår at det etableres retningslinjer for revidering og vedlikehold av  
tidligere MiS registeringer. Dette er nødvendig og bør komme på plass 

forholdsvis snart. I og med MiS registreringens betydning, bør det i tillegg 
etableres en forskningsbasert evaluering, for å få bedre kunnskap om hvor god 
metoden er og eventuelt videreutvikle den.  

 
Skog og landskaps database over miljøregistreringer bør som gruppa sier, 

utvikles. Dette bør inkludere avtaler om ajourføringsrutiner. Innsynsløsningen 
Kilden, sammen med WMS tjenester vil tjene som viktig grunnlag for næringa i å 
ivareta ansvaret som påligger skogeier etter skogbrukslova og aktsomhetsplikten 

som ligger i naturmangfoldloven. Innsyn og tilgang til disse dataene er også 
viktig grunnlag i forhold til kravene om kunnskapsgrunnlaget etter NML. 

 
Etablering av fagråd. Et slikt fagråd vil gi nyttige faglige innspill til de som er 
involvert i skogbruksplanlegginga. Samtidig som det kan bidra og prioritere 

områder som etableres med ressurskart i forprosjektet i fase 1.   
 

 
 
Med hilsen 

 
 

 
Tore Bjørkli  (e.f.) Tor Morten Solem 
landbruksdirektør fylkesskogsjef 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 


