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Forord 
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Arbeidsgruppen avleverer sin rapport til Landbruks- og matdepartementet i februar 2013. Beate 

Løken, Landbruks- og matdepartementet har deltatt i arbeidsgruppemøtene som observatør. 

Deltagere i arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten er: 
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1 Bakgrunn og mandat 

Arbeidsgruppens mandat (se Vedlegg 1) har sin bakgrunn i behovet for å sikre at interesserte 

skogeiere får tilgang til miljø- og ressursinformasjon som er tilpasset den enkeltes behov, samt 

opprettholde og videreutvikle MiS-registreringer og ressursregistreringer med tilfredsstillende kvalitet.  

Vi nærmer oss nå tidspunktet for ny runde med skogbruksplanlegging i områder der vi allerede har 

skogressursdata og miljøregistreringer. Dette stiller oss overfor utfordringer i hvordan vi best mulig 

kan gjenbruke de dataene som allerede er registrert, samt ny teknologi og annen relevant digitalt 

tilgjengelig informasjon.  

I skogbruksplanleggingen har det vært en utvikling i retning av mindre feltarbeid og mer fjernmåling 

av de skoglige ressursdataene. Bruk av data fra flybåren laserskanner er blitt den vanligste måten å 

etablere voluminformasjon på. Dette har påvirket både det faglige innholdet i skogbruksplanene og 

organiseringen av arbeidet. 

I startfasen av et nytt omdrev på skogbruksplanleggingen er det viktig å oppsummere status for hva 

som er produsert til nå, hvordan vi har gjort det og i hvilken grad vi kan gjenbruke digitale data fra 

forrige runde. Likeledes er det med bakgrunn i behovet for framtidsrettede skogbruksplaner samt 

effektive og hensiktsmessige opplegg for datafangst, nødvendig å evaluere organiseringen av arbeidet, 

samt innretning av tilskudd til skogbruksplanlegging.  

Skogbruksplanleggingen har utviklet seg ulikt i ulike deler av landet. Til tross for at det legges ned 

stor ressursbruk i de tradisjonelle skogstrøkene er oppslutningen også her variabel. Den ”nye 

skogeieren” utfordrer innhold og organisering av skogbruksplanlegging. Fram til i dag har behovet for 

MiS medvirket til høyere planbestilling. I områder der det allerede finnes miljøregistreringer på 

eiendommene, kreves det derfor mer arbeidsinnsats for å få opp planbestillingene, noe som utfordrer 

måten skogbruksplanleggingen er organisert på i dag.  

I kyststrøk på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge er det lavere oppslutning om 

skogbruksplanleggingen enn i de tradisjonelle skogstrøkene, samtidig som man i mindre grad har data 

fra tidligere som kan gjenbrukes. Dette har flere årsaker, blant annet svakere tradisjon for skogbruk. I 

disse regionene finner vi imidlertid store skogressurser i skogreisningsfeltene, og det er minst like 

nødvendig her som i skogstrøkene å ha gode skogbruksplaner med miljøregistreringer.    

Vi står overfor en situasjon der vi i de tradisjonelle skogstrøkene skal videreføre og effektivisere gode 

prosesser, mens vi i skogreisningsstrøkene har en hovedutfordring i å sikre oppslutning blant 

skogeierne. Det er økende etterspørsel etter oversikt og innsyn i miljøregistreringene, og det er et stort 

behov for å etablere gode rutiner for bruk, forvaltning og ajourhold av miljøinformasjon. 
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2 Sammendrag 

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er svært nyttig for skogeieren, både som grunnlag for å 

planlegge og prioritere hogst og andre skogbrukstiltak, og som grunnlag for bærekraftig drift av 

eiendommen.  

I siste 10-20 år har det blitt stadig viktigere å drive skogbruk under miljømessig forsvarlige rammer, 

og samtidig kunne dokumentere dette. Miljøregistrering og ivaretakelse av registrerte verdier er derfor 

viktig for å oppnå aksept for skogsdrift. En overveiende del av arbeidet i skogen utføres av andre enn 

skogeier selv. Digitale skogbruksplaner effektiviserer dette arbeidet i stor grad. Det vil være et tap for 

skogeierene og for skogbruksnæringen dersom skogbruksplanlegging med tilhørende miljøregistrering 

ikke blir opprettholdt på et visst nivå. Det er erfaring for at prosessen med organisering av 

områdetakster og fellestakster i seg selv er aktivitetsskapende.   

Status for siste 10 års periode viser at det er gjennomført skogbruksplanlegging på ca 49 millioner 

dekar og foretatt miljøregistreringer på ca 56 millioner dekar.  Det er i kystfylkene at det i mange 

områder mangler første gangs kartlegging av både skog- og miljødata. Samtidig er det i disse 

områdene mye skog er i ferd med å bli hogstmoden, med potensial for økt aktivitet. I skogstrøkene er 

det mange steder behov for ajourføring og rekartlegging av miljødata. 

Dagens skogbruksplanlegging er forankret i forskrift fra 2004 med tilhørende rundskriv, som blant 

annet beskriver felles organisering av skogbruksplanprosjekter for skogeierne i en kommune. 

Organisering i forbindelse med felles planbestilling er krevende både for skogeierne og offentlig 

forvaltning. Ofte må andre aktører engasjere seg på vegne av skogeier, noe som skaper uklare rolle- og 

ansvarsforhold i forbindelse med planbestilling, konkurranseutsetting, tilskuddsforvaltning og 

inngåelse av avtale med leverandør. Det er også utfordringer knyttet til mulighetene for å etablere 

planprodukter som er tilpasset skogeieres ulike behov. Hovedinntrykket er at oppslutningen fra 

skogeiere om planbestilling er synkende, særlig kystfylkene har problem med å få gjennomført 

takstprosjekter etter dagens modell. Samtidig er behovet for felles miljøregistreringer stort, noe som 

både faglig og rasjonelt sett gjøres best i forbindelse med områdevis registrering. 

Arbeidsgruppa foreslår primært å teste ut en todelt organisasjonsmodell i pilotprosjekter, der 

anskaffelsen er delt i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Fylkesvise hovedplaner skal ligge til grunn 

for gjennomføringen. 

I forprosjektet vurderes mulig gjenbruk av data. Hvis gjenbruk ikke er relevant, foretas en 

standardisert og heldekkende etablering av skogressursdata på områdenivå, basert på 

kostnadseffektive metoder. Dette blir en offentlig anskaffelse i regi av fylkesmannen, der takstselskap 

skal kunne være med å konkurrere om oppdraget. Finansiering bør kunne skje innenfor dagens 

tilskuddsregime, da det forutsettes at kostnadene i forprosjektet skal utgjøre en mindre del av 

totalprosjektet. 

I neste fase, hovedprosjektet, stilles ressursdataene til disposisjon for produksjon av eiendomsvise 

skogbruksplaner og for miljøregistreringer. Dette kan skje etter bestilling fra skogeier, eller som en 

felles organisering på vegne av mange skogeiere, gjerne i regi av næringsorganisasjoner. I 

hovedprosjektet kan det differensieres mellom ulike planprodukter. Skogeier vil stå fritt til å velge 

leverandør. Omsetningsleddene vil som tidligere stille krav om oppdaterte miljøregistreringer for å 

kunne levere tømmer. Kommuner, fylkesmenn og næringsorganisasjoner bør som i dag være pådrivere 

for å få til størst mulig oppslutning. Hovedprosjektet finansieres av de som bestiller planer, der man 
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kan søke og få tildelt tilskudd etter samme prinsipper som i dag. Tilskudd kan brukes for å motivere til 

størst mulig oppslutning.  

Gjennom pilotprosjektene vil man få erfaring med problemstillinger knyttet til standardkrav for 

produktene, spørsmål rundt konkurranseutsetting, forventet kostnad, samt rettigheter og tilgang til 

data. Evaluering av pilotprosjektene vil være grunnlag for å vurdere om den todelte modellen bør 

innføres på permanent basis. 

Inntil en todelt modell eventuelt er utprøvd og evaluert, anbefaler arbeidsgruppa at dagens modell 

videreføres. Et alternativ kan da være å forenkle dagens modell ved at det ikke lenger gjennomføres 

områdetakster der det kartlegges på eiendommer som ikke bestiller plan, men dette støttes ikke av 

representanter fra kyststrøkene. 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at det blir utarbeidet konkrete retningslinjer for hvordan tidligere MIS-

registreringer skal revideres og vedlikeholdes, at arbeidet med videreutvikling av en oppdatert base for 

skoglige miljødata intensiveres, og at det utredes muligheter for hvordan en mer heldekkende MIS-

registrering kan gjennomføres.  

Arbeidsgruppa anbefaler også at det opprettes et nasjonalt fagråd med deltagelse fra representanter fra 

næringen og offentlig forvaltning som kan fungere som et rådgivende organ for aktørene. 
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3 Status for skogbruksplanleggingen 

3.1 Omfang 

I dette avsnittet gjengis statustall for skogbruksplanvirksomheten, basert på fylkesmennenes 

oppfølging i TSKOG (database ved Skog og landskap). For mer detaljert oversikt vises til 

”Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer /-tiltak. Nasjonal og fylkesvis status 2007 - 2011”. 

For å gi en samlet oversikt over aktiviteten er både avsluttede prosjekter og prosjekter som fremdeles 

er under arbeid tatt med. Totalt sett er det et omfang med skogbruksplaner på rundt 48 mill. dekar i 

dette omdrevet.  

Fylkesmennenes arealtall i hovedplanene er på rundt 77 mill. dekar, og er i prinsippet det planlagte 

takstarealet når ikke-drivverdige arealer blir trukket fra. Det produktive skogarealet under 

barskoggrensa er ca 75 mill. dekar. Det er behov for en ny runde og kvalitetssikring av 

hovedplanarbeidet for skogbruksplanlegging. 

Tabell 1: Andeler (%) av avsluttede og igangsatte prosjekter i forhold til hovedplanarealet – 

Skogbruksplaner og MiS pr. 31.12.2012. 

Fylke 
Hovedplan 

areal (daa) 

Skogbruksplan % 

som er avsluttet 

eller under arbeid  

MiS  %  

som er avsluttet eller 

under arbeid 

Østfold 2 800 000 78 92 

Oslo og Akershus 3 463 000 86 108 

Hedmark 15 700 000 76 77 

Oppland 6 503 000 82 110 

Buskerud 6 394 177 99 104 

Vestfold 1 234 000 103 92 

Telemark 6 500 000 69 78 

Aust-Agder 4 091 000 77 93 

Vest-Agder 3 366 000 48 59 

Rogaland 856 000 72 87 

Hordaland 1 525 000 58 87 

Sogn og Fjordane 1 660 000 63 90 

Møre og Romsdal 1 840 000 37 49 

Sør-Trøndelag 4 467 000 46 51 

Nord-Trøndelag 7 400 000 24 40 

Nordland 7 250 000 22 28 

Troms 1 383 215 29 29 

Finnmark 1 000 000 29 24 

Totalt 77 432 392 63 72 

 

Skogbruksplanleggingen omfatter både skogressurser og miljøregistreringer. Det ble imidlertid tidlig 

på 2000-tallet igangsatt etterregistreringer skogbruksplaner. Dette er årsaken til at arealandelen med 

MiS er større enn for skogbruksplaner. 
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3.2 Miljøregistreringer  

I henhold til innrapportering til TSKOG fra Fylkesmennene er det gjennomført MiS-registreringer på 

ca 72 % (ca 56 mill. dekar) av hovedplanarealet. Av dette er ca 43 mill. dekar avsluttet, mens ca 13 

mill. dekar ikke er sluttrapportert fra fylkesmennene. TSKOG inneholder informasjon om framdriften 

på skogbruksplanprosjekter fra de startes opp til de er avsluttet. Gjennomføring av 

skogbruksplanlegging er en relativt langvarig prosess (2 - 4 år), og databasen inneholder derfor til 

enhver tid en stor andel av prosjekter som er under arbeid. Miljøregistreringene er en integrert del av 

skogbruksplanleggingen. På arealer som hadde relativt nye skogbruksplaner før MiS ble implementert 

i skogbruksplanleggingen, er det foretatt etterregistreringer.  

Tabellen under viser areal for registrerte og utvalgte MiS-figurer, samt forvaltningsareal knyttet til alle 

avsluttede takstprosjekter med miljøregistrering. For prosjekter som fremdeles er under arbeid, er 

prosessen med utvelgelse ikke avsluttet, og det er ikke mulig å estimere areal for dette.  

For å opprettholde en stabil situasjon i livsmiljøene er det ofte behov for et visst areal rundt som en 

”buffer”. Når dette arealet legges til det utvalgte arealet får vi det faktiske forvaltningsarealet for 

livsmiljøene. Dette arealet inngår i skognæringens sertifiseringssystem som nøkkelbiotoper. Totalt 

forvaltes et areal på ca 0,65 mill. dekar som slike nøkkelbiotoper, i hovedsak som ikke-hogst. I 

skognæringens totale miljøforvaltning kommer også andre arealer med miljøhensyn (f.eks rødlista 

arter og kartlagte naturtyper) inn som et supplement i nøkkelbiotopene.  

 

Tabell 2: Areal for registrerte og utvalgte MiS-figurer, samt forvaltningsareal (pr 31.12.2012) 

Fylke Reg MiS-fig (daa) Utvalgte MiS-fig (daa) Forvaltningsareal (daa) 

Østfold 26 488 19 473 25 570 

Oslo og Akershus 34 371 26 895 38 772 

Hedmark 214 472 157 784 170 710 

Oppland 86 048 63 025 69 396 

Buskerud 89 549 64 278 74 427 

Vestfold 16 325 12 604 15 098 

Telemark 131 731 72 945 97 521 

Aust-Agder 28 577 21 731 34 352 

Vest-Agder 19 855 13 674 18 598 

Rogaland 2 443 2 072 2 091 

Hordaland 1 092 918 918 

Sogn og Fjordane 21 062 9 304 11 329 

Møre og Romsdal 14 513 11 441 11 469 

Sør-Trøndelag 43 787 33 916 33 916 

Nord-Trøndelag 23 763 17 762 18 520 

Nordland 35 266 28 039 29 172 

Troms 2 031 1 959 1 977 

Finnmark 4 446 4 446 4 452 

Totalt 795 819 562 266 658 288 

 

Når skogbruksplanprosjektene er avsluttet, skal data sendes Skog og landskap for innlegging i en 

database (SBASE) som gir allmennheten innsyn i miljøregistreringene. Totalt er det nå registrert over 

100 000 miljøfigurer i basen. Av disse er ca 80 000 utvalgt som nøkkelbiotoper. Gjennomsnittsarealet 

for miljøfigurene er fra 7 - 11 dekar.  
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3.3 Kostnader 

Rapporteringen i TSKOG viser at de gjennomsnittlige kostnadene til skogbruksplanleggingen har vært 

økende fram mot 2005, for deretter å gå noe ned fram til 2008. Dette skyldes nok både en sterkere 

konkurranse mellom takstfirmaer og endringer i takstmetode (mer fjernmåling). Det er en relativt stor 

variasjon mellom fylkene. Økningen før 2005 skyldes både den generelle prisutviklingen samt at 

takstprosjektene ble mer omfattende med registrering av miljøinformasjon. 

Fra 2008 synes dekarprisen å ha økt noe igjen. Flere av tilbudene som er sendt ut fra takstfirmaene i 

senere tid (prosjekter som ikke er innrapportert ennå) bekrefter denne trenden. I 2007 ble det innført 

skattefordel ved bruk av skogfond til skogbruksplanlegging. Dette kan ha medført at det nå er lettere å 

få aksept for en høyere utfakturert pris.  

I perioden 2005-2009 varierte takstkostnaden fra 7 - 25 kroner pr. dekar. Den store variasjonen 

skyldes ulike skoglige og eiermessige forhold, ulike valg av produktløsninger og ulik 

konkurransesituasjon. 

3.4 Fagmiljøet 

Fagmiljøet knyttet til skogbruksplanleggingen er en blanding av offentlig forvaltning og private 

aktører. Det offentlige fagmiljøet er bygget opp rundt fagpersoner ansatt i kommunen, hos 

Fylkesmannen og nasjonalt ved SLF og Skog og landskap.  

Det private fagmiljøet er i all hovedsak knyttet til 5 takstselskap som opptrer som entreprenører i et 

tilbudsmarked. Alle takstselskapene er tilknyttet skogeierorganisasjonene. 

I tillegg til disse fagmiljøene, er det i stor grad benyttet fagkompetanse fra leverandører av grunndata 

(flybilder/laserdata) som for eksempel Blom Geomatics AS samt fra UMB. 
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Tabell 3: Informasjon om de enkelte takstselskap basert på statistikk fra TSKOG (okt 2012) 

Takstselskap 
Antall 

ansatte 
1) 

Antall 

takstprosjekt 

avsluttet siste 5 år 

Areal 

(1000 

dekar) 

Antall 

takstprosjekt 

under arbeid 

Areal 

(1000 

dekar) 

Mjøsen Skog, avdeling 

for areal og ressurser 
17 

6   områdetakster 

19 fellestakster 

1   enkelttakst 

1 514 

3 287 

192 

5   områdetakster 

5   fellestakster 

1   enkelttakst 

1 505 

1 468 

115 

ALLSKOG 9 

14 områdetakster 

3   fellestakster 

4   enkelttakst 

1 394 

219 

232 

8   områdetakster 

1   fellestakster 

831 

8 

AT-Plan 17 
11 områdetakster 

1   annen takst  

2 233 

221 

14 områdetakster 

2   fellestakster 

1   enkelttakst 

1   annen takst 

2 749 

140 

50 

443 

FORAN NORGE AS 10 

5   områdetakster 

10 fellestakster 

4   enkelttakst 

1 462 

2 640 

645 

7   områdetakster 

4   fellestakster 

7   enkelttakst 

1 427 

252 

569 

VIKEN SKOG, 

Skogplanavdelingen 
10 

12 områdetakster 

3   fellestakster 

2   enkelttakst 

4   annen takst 

2 170 

771 

63 

715 

15 områdetakster 

4   fellestakster 

2   enkelttakst 

1   annen takst 

3 131 

521 

32 

250 

Vestskog 3 1   enkelttakst 7 

4   områdetakster 

1   fellestakster 

2   enkelttakst 

1   annen takst 

309 

230 

22 

50 

Sogn & Fjordane 

Skogeigarlag 
1 

1   områdetakster 

1   annen takst 

104 

119 

3   områdetakster 

2   annen takst 

92 

127 

Skogselskapet 1? 

5   områdetakster 

1   fellestakster 

24 enkelttakst 

14 

1 

107 

 

 
 

 
1)

 Informasjon om antall ansatte som er involvert i skogbruksplanlegging er hentet fra selskapenes 

nettsider. 

 

På grunn av konkurranse seg imellom har takstselskapene hatt marginal fortjeneste på planprodukter 

og det kan ha forekommet underprising av planprodukter.  De lave inntjeningsmarginene kan ha gått 

ut over kvaliteten på arbeidet, og det er ikke en gunstig utvikling med tanke på oppdragskapasitet og 

behovet for spisskompetanse innen fagområdet.  

3.5 Takstmetoder 

Hovedtyngden av skogbruksplanene i dag er basert på bruk av data fra flybåren laserskanner og 

flybilder. Dette gir god kvalitet på skoglige data, og er et kostnadseffektivt alternativ til feltarbeid som 

må være ganske omfattende for å gi tilsvarende presisjon på volum etc. 

Informasjon blir beregnet ut fra en kombinasjon av laserdata og prøveflater, og en rekke parameter kan 

avledes: 
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- Volum pr dekar 

- Treantall 

- Grunnflate 

- Høyde 

- Diameter 

Opptak av laserdata fra fly brukes til nøyaktige høydemålinger av terreng og vegetasjon som gir 

grunnlag for beregning av viktig bestandsinformasjon i eldre skog. Metoden gir derimot mindre 

informasjon om ungskogen. Metoden bruker data fra utvalgte prøveflater for kalibrering og 

underbygging av beregningene. Det er kombinasjonen av data fra prøveflater og laserdata sammen 

med digital fotogrammetri gir grunnlag for å avlede estimater og klassifisere ulike skogtyper og 

skogbestand.  

Dersom laseropptakene har stor tetthet, er det også mulig å avlede informasjon som volum, høyde og 

diameter for det enkelte tre. Dette kan gi mer fleksibilitet i forhold til å sette sammen data til bestand 

eller tiltaksenheter uavhengig av forhåndsdefinerte bestandsgrenser. 

Registrering av informasjon for beregning av volum og tilvekst kun gjennom flybildetolking benyttes i 

mindre grad i dag.  

Det er flere miljøer som nå forsker på og utvikler alternative måter å bruke laserdata og andre 

fjernmålingsdata (flybilder, satellittdata) på. Dette kan gi mulighet for mer kostnadseffektive 

produksjonslinjer framover, og det kan også gi mulighet for mer informasjon om skogen.  

3.6 Organisering av skogbruksplanlegging i dag 

Organisering og gjennomføring av felles skogbruksplanprosjekter er en faglig tung og langsiktig 

prosess. Prosessen i dag krever at det finnes et antall aktive pådrivere som må engasjere seg på vegne 

av andre, og ta mye ansvar. Disse pådriverne er gjerne tillitsvalgte i skogeierlag, interesserte 

enkeltskogeiere, fylkesmannen og kommunen, samt representanter for skogeierandelslaget. I prosessen 

er det en utfordring å ta hensyn til den enkelte skogeiers individuelle behov, da dette kan gå på 

bekostning av rasjonell produksjon og lavest mulig kostnad.  

Det er også nødvendig å sikre størst mulig oppslutning for å tilfredsstille krav til å gjennomføre 

områdetakst (jfr forskrift), noe som er en rasjonell måte å gjennomføre registreringene på dersom 

deltakelsen er høy nok. Samtidig gir dette skog- og miljøinformasjon som dekker store deler av 

kommunen og er derfor også nyttig for skogbruksmyndighetenes planlegging.  

Det er stor variasjon mellom skogeierne i en kommune, fra aktive skogeiere med høy faglig 

kompetanse til skogeiere med lav fagkompetanse og liten interesse for å drive et aktivt skogbruk.  

Rutiner og organisering følger retningslinjer gitt i rundskriv til forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging .   

Nedenfor er gjengitt et utdrag fra rundskrivet:  

De fylkesvise hovedplanene for skogbruksplanlegging som Fylkesmannen utarbeider i samråd 

med kommunene og næringsorganisasjonene, gir de overordnede føringene for kommunevis 

prioritering av skogbruksplanarbeidet. Hovedplanen for fylket må oppfattes som en 

virkemiddelstrategi som skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/skogbruksplaner/regelverk
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nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de 

nærmeste 3-4 år. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler.  

Skogbruksplanleggingen består av forholdsvis kompliserte prosesser med mange involverte parter. 

Derfor er det viktig med en god planlegging og ryddige prosesser i dette arbeidet.  

Skogbruksplanleggingen deles ofte opp i for- og hovedprosjekt. I mange tilfeller vil innledende 

arbeider til selve skogsbruksplanarbeidet gjennomføres som et forprosjekt (fase 1). Hovedprosjektet 

består som regel av to faser, prosessen før avtalen om oppdraget inngås (fase 2) og selve 

gjennomføringen av skogbruksplanleggingen (fase 3). 

3.7 Skogbruksplanlegging i Sverige og Finland 

Bakgrunnen for at arbeidsgruppa ønsket å se hvordan man organiserer og gjennomfører 

skogbruksplanlegging i Sverige og Finland på, var å få inspirasjon til nytenking på området. I forhold 

til Norge, er det er noen grunnleggende forskjeller blant annet til tilskudd og forhold knyttet til 

kartlegging av miljøinformasjon som nok bidrar til enklere organisering i Sverige og Finland.  

3.7.1 Sverige 

Bakgrunnen for beskrivelse av skogbruksplanlegging i Sverige er besøk hos Sødra Skog som er den 

største av fire svenske skogseierforeninger. De har ca 50 000 medlemmer med en markedsandel på 50-

60 % i sitt område.  

Drivkraften for skogbruksplan er sertifisering som følge av miljøkrav på eksportmarkedet (som i 

Norge). Dessuten er planen viktig for å knytte til seg skogeiere i konkurransen om tømmeret. Trenden 

er økt aktivitet på skogbruksplanlegging nå. Skogeierne er ferdig med opprydding etter store 

stormfellinger og det er økt interesse for FSC-sertifisering. Det er i utgangspunktet et krav å ha 

skogbruksplan for å være sertifisert, og det er enkeltskogeiere som er sertifisert, PEFC eller FSC. Av 

Södramedlemmenes areal er 54 % FSC-sertifisert, og 74 % PEFC. Ikke alle er sertifisert, det er ikke et 

absolutt krav, men Sødra gir et ekstra pristillegg på sertifisert tømmer.  

Man kan i Sverige velge å la være å være sertifisert, men til gjengjeld er det meldeplikt for all hogst.  

Som grunnlag for miljøinformasjon i skogbruksplanen ligger en statlig registrering av nøkkelbiotoper. 

Det er fri tilgang på kartfestede nøkkelbiotoper for de som lager skogbruksplan.   

Enkelttakster er det vanlige, det gjennomføres i liten grad områdetakster. Planbestilling kommer 

vanligvis via foreningens markedskontakter (skogbruksleder) og ofte som ledd i foreningens salg av 

andre tjenester. Planleggerne får en pakke med nødvendige grunndata, flybilder, laserdata, samt ønsker 

fra skogeier. 

10 års rullering har vært vanlig. Men det går nå mot mer gjenbruk, skogeierplan på nett, og at planen 

produseres når det er behov for den.  

Totalkostnad for plan er gjerne 200 kr/haa, hvorav 25-40 kr/haa for nødvendige 

grunndata/laserdata/bilder som skogeier finansierer. Skogeierne får gratis tilgang på nøkkelbiotoper, 

men det gis ingen statlige tilskudd. 
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Tilgang til ressursdataene i planen er forbeholdt skogeieren og Sødra Skog, mens nøkkelbiotopene er 

åpne.  

Skogbruksmyndighetenes rolle i skogbruksplanleggingen er ikke omfattende. Det er ingen pålegg om 

plan eller krav til innhold.  

Skogbruksmyndighetenes rolle er knyttet til registrering og ivaretakelse av nøkkelbiotoper, samt til 

behandling av meldeplikt ved hogst. Miljømyndighetene er også inne i forbindelse med utsjekk av 

meldepliktig hogst. 

3.7.2 Finland 

Informasjonen om skogbruksplanlegging i Finland er blant annet hentet fra skogmyndighetenes 

Internett-sider, og det kan være usikkerhet knyttet til kostnader m.m.  

Skogbruksplaner anses for å være det viktigste praktiske verktøyet for å implementere bærekraftig 

skogbehandling, sikre biodiversitet og utnytte skogens potensial for tømmerproduksjon. Det er et mål 

å få til en plandekning på 75 % i det private skogbruket. Omdrevet på skogbruksplan er som regel ti 

år. 

All skog som er eid av staten eller større skogfirmaer har full plandekning med tilsvarende produkt 

som skogeiere. 

Det offentlige utarbeider også regionale planer som kan omfatte en kommune og som blir brukt til å 

estimere skogressursen og utarbeide målsettinger på et mer overordnet nivå. Data som samles inn 

brukes også til skogbruksplanlegging.  

Innholdet i skogbruksplanene er i Finland er i stor grad sammenlignbart med norske produkter, og 

omfatter oversikt over ressursene, muligheter for avvirkning, tilvekst, foryngelsesbehov og prognoser 

for ressursutviklingen. I tillegg til at planene foreligger på kart, er de også tilgjengelig på nett. 

Vanligvis blir planene ajourført med utførte avvirkninger.  

Skogbruksplanen gir veiledning for skogbehandling og hvordan skogeierne kan bruke eiendommen, 

og tar alltid hensyn til den enkelte skogeiers behov. 

Skogeierne betaler 6-12 kroner pr. dekar (2010) for å få utarbeidet planer for sin eiendom. Kostnadene 

kan gi skattefradrag. 

Metodene er en blanding av feltarbeid og ulik bruk av fjernmålingsdata.  

Bruk av flybåren laser har økt tilgangen på skogbruksplaner, og samtidig bidratt til lavere kostnader. 

Det er flere tilbydere av skogbruksplaner til private skogeiere, fra bearbeiding av regionale 

kartlegginger foretatt av det offentlige til supplerende data og metoder utarbeidet av 

skogeierorganisasjoner og private tilbydere. 
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4 Nytteverdi av skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer 

For skogeier er skogbruksplan med miljøregistreringer et viktig verktøy for å drive et lønnsomt og 

bærekraftig skogbruk. Det er derfor ønskelig å legge til rette for at flest mulig har dette. Med økende 

krav fra samfunnet, lovbestemte eller markedsstyrte, om å ta ulike hensyn i skogforvaltningen, blir 

skogbruksplaner et stadig viktigere redskap. Denne betydningen vil kunne forsterkes om informasjon 

om geografisk plasserte forekomster i form av viktige viltbiotoper, kulturminner, prioriterte arter mv. 

er inkludert i planen.   

Skogbruksplanen har stor nytteverdi også for andre aktører, og er derfor viktig i hele verdikjeden. For 

skogbruksmyndighetene er skogbruksplanen et virkemiddel for å nå skogpolitiske målsettinger. For 

offentlig og privat veiledningstjeneste er skogbruksplanen viktig for å nå fram med gode råd og 

veiledning. For entreprenører, skogeierandelslag og andre tjenesteytere er skogbruksplan nyttig for å 

kunne levere rimeligere tjenester med høy kvalitet.  

4.1 Nytteverdi for skogeier 

Korrekt kunnskap om eiendommens ressurser gir først og fremst et godt grunnlag for å vurdere og 

utnytte eiendommens økonomiske potensial. Det å vite hvilke verdier som finnes på eiendommen 

bidrar til økt trygghet, det skaper selvfølelse/identitet og er noe som motiverer til aktivitet i seg selv. 

Det gir grunnlag for å planlegge, prioritere og gjennomføre viktige tiltak i skogen, slik som tynning, 

tømmerdrift, ungskogpleie og veibygging.  

Det er lovpålagt å ha kunnskap om eiendommens miljøverdier. Skogbruksplanen gir grunnlag og 

trygghet for at skogsdrift utføres bærekraftig og lovlig. Dokumentasjon av miljøverdier og utførte 

miljøhensyn er et sertifiseringskrav, og i praksis nødvendig for å få levert tømmer i det norske 

markedet. Man blir bedre rustet til å oppfylle sertifiseringsbestemmelser og til å møte eventuelle krav i 

forhold til Naturmangfoldloven, lov om kulturminner og markedskrav. Veldokumentert 

miljøinformasjon er grunnlag for en mer presis skogforvaltning i tråd med disse kravene, og kan 

dermed bidra til færre restriksjoner og en styrking av eiendomsretten. 

Økning av aktivitetene i skogen er en nytteeffekt av skogbruksplanleggingen. Man får grunnlag for å 

planlegge tiltak og investeringer i skogen, og kalkulere lønnsomhet av disse. Med skogbruksplan kan 

man enklere bestille og få levert ulike skogstjenester, samt få økt kvalitet på de tjenester som leveres. 

Dette er foreløpig i begrenset grad dokumentert, men effekten er imidlertid såpass åpenbar at en må 

regne med at det bare er et tidsspørsmål før dette slår ut i form av rimeligere kostnader.  

Med skogbruksplan får skogeier bedre oversikt over tømmermengder og kvaliteter i egen skog. Dette 

kan åpne for nye omsetningsmodeller som eksempelvis for treprising. Ved salg av tømmer kan de 

ulike kvalitetene bedre styres til riktig kjøper/prisliste.  

Digitale skogbruksplaner gir muligheter for ajourføring på en enkel måte. Gode digitale planer er også 

en forutsetning for fullt ut å kunne utnytte potensialet knyttet til moderne teknologi. Dette kan være 

direkte bruk av håndholdt GPS, eksport av kartfiler til hogstmaskinens kartsystem, eller det kan være 

digitale planer kombinert med nettbaserte WMS-tjenester for å hente inn i eget kart-system. Det er 

også aktuelt å legge eget skogkart inn på smartelefoner m.v.      



Statens landbruksforvaltning 

 Skogbruksplanlegging – Formål, behov og organisering 17 

Skogbruksplanen kan også være grunnlag for vurdering av andre inntektsmuligheter på eiendommen, 

som for eksempel jakt, fiske, hytter.  

Skogbruksplandata er grunnlag for eventuell verdsetting av eiendommen. De fleste skogeiere berøres 

fra tid til annen av behov for å kunne verdsette hele eller deler av eiendommen. Det være seg 

generasjonsskifter, vurdering av ligningsverdi, grunnavståelser eller frivillig vern.    

4.2 Skogbruksmyndighetenes nytteverdi 

Mål og rammebetingelser for skogbruk er gitt blant annet i skogbruksloven med forskrifter og i 

stortingsmeldinger. 

Skogbruksmyndighetene er en viktig aktør når det gjelder å legge til rette for økt aktivitet og 

verdiskaping. Målrettet oppsøkende veiledning er ofte avgjørende når det gjelder å få i gang økt 

aktivitet. Videre har skogbruksmyndighetene pålagte oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. I 

begge tilfeller er tilgang til skogbruksplaner, helst for alle skogeiere, et svært nyttig verktøy.  

Et økende antall skogeiere har et perifert forhold til næringsmessig utnyttelse av skogressursene. 

Aksjonspregede kampanjer og oppsøkende virksomhet for å få i gang aktivitet fungerer, og blir satt 

pris på av skogeiere som ofte ønsker kontakt med fagpersoner. Med utgangspunkt i 

ressursregistrering/skogbruksplan blir slik kontakt langt mer målrettet og effektiv. Oversikt over 

skogressursene er en forutsetning for å kunne gi kvalitativt god veiledning og rådgivning.  

For å oppnå mål om aktivitetsøkning er det økende behov for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, 

for eksempel i forbindelse med felles drift og felles vei. Både for å initiere og planlegge slikt 

samarbeid, og for å fordele nytte og kostnad, er det nødvendig med eiendomsvise ressursregistreringer 

for hele dekningsområdet. 

Lokal og regional planlegging og optimalisering av infrastrukturtiltak, slik som landbruksveier, kaier, 

flaskehalsutbedringer, krever heldekkende ressursregistreringer. Det samme gjelder utvikling av lokale 

trevarebaserte produksjoner, herunder bioenergi. 

Ved skogskader som brann, storm og insektangrep er skogbruksplaner nyttig både i forbindelse med 

beredskapstiltak og ved opprydding i etterkant. 

Skogbruksmyndighetenes oppgaver blir betydelig forenklet, rasjonalisert og mer målrettet når det 

foreligger eiendomsvise skogbruksplaner. Det gjelder for tilsyn etter lover og forskrifter, forvaltning 

og kontroll av økonomiske virkemidler som skogfond og tilskudd. Det samme gjelder behandling av 

meldepliktige tiltak, godkjenning av landbruksveger, samt juridisk saksbehandling i forbindelse med 

konsesjon og deling.  

Miljøregistreringer og dokumentasjon av disse er grunnlag for å oppnå viktige mål om bærekraftig 

skogbruk. 

4.3 Nytteverdi for andre aktører 

Skogbruk på private og offentlige skogeiendommer er i langt høyere grad enn tidligere basert på kjøp 

av tjenester. Skogeier, entreprenører, skogeierandelslag og andre tjenesteytere har felles nytte av 

skogbruksplan ved at leveranser kan gjennomføres mer rasjonelt, effektivt og miljømessig forsvarlig. 

Skogbruksplan med miljøregistreringer er derfor viktig for hele verdikjeden.  

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/skogbruksplaner/regelverk
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Tilgang til skogbruksplaner er nyttig ved markedsføring og innsalg av tjenester. Entreprenører med 

tilgang til digitale skogbruksplaner kan gjennomføre rimeligere drifter. Tilgang til miljøregistreringer 

er nødvendig for å gjennomføre sertifisert skogsdrift. 

Skogbruksplaner er viktig forutsetning for en optimal ressursutnyttelse og for å opprettholde og øke 

aktiviteten i skogbruket, eksempler på nytteverdi er vist i vedlegg 2. 

Ressursdata fra skogbruksplaner vil også være viktig ved større investeringsbeslutninger, eksempelvis 

ved etablering av industri eller annen virksomhet som benytter råstoff fra skogen.  

 

Oppsummering av nytteverdi:  

 

Grunnlag for å planlegge, prioritere og gjennomføre viktige tiltak og investeringer i skogen.. 

 

Grunnlag for at skogsdrift utføres bærekraftig og lovlig.  

 

Grunnlag for vurdering av andre inntektsmuligheter på eiendommen og verdsetting av 

eiendommen.  

 

Grunnlag for bruk av tidsmessig teknologi som GIS, GPS, nettbasert geografisk informasjon. 

 

Grunnlag for målrettet oppsøkende veiledning fra skogbruksmyndighetene for å få i gang økt 

aktivitet. 

 

Grunnlag for å initiere og planlegge samarbeid på tvers av eiendomsgrenser. 

 

Nyttig i forbindelse med beredskapstiltak og opprydding ved skogskader. 

 

Nyttig for skogbruksmyndighetenes arbeid med tilsyn og kontroll.  

 

Nytte for entreprenører, skogeierandelslag og andre tjenesteytere ved at leveranser kan 

gjennomføres mer rasjonelt, effektivt og miljømessig forsvarlig.  
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5 Utfordringer i dag og analyse av framtidige behov 

5.1 Viktige trender i skogbruk som påvirker skogbruksplanleggingen 

Egenaktivitet blant skogeiere er synkende som følge av at økonomien og andre forhold gjør at flere har 

en mer perifer holdning til landbruksdrift. Dette gjelder spesielt mindre eiendommer. Samtidig er det 

her det står forholdsmessig mest hogstmoden skog. 

Hogst og skogkultur utføres i hovedsak av entreprenører. Det er også en økende trend at skogeierne får 

hjelp av entreprenører og næringsorganisasjonene til forvaltningsoppgaver.  

Offentlig veiledningstjeneste er redusert, og innsatsen er mer rettet mot kontroll. Privat 

veiledningstjeneste er også redusert og aktiviteten her er mer rettet mot omsetning av tømmer og salg 

og levering av tjenester. 

Det er synkende rotnetto ved skogsdrift og lavere marginer for drift, eksempelvis er 

gjennomsnittsprisen for tømmer halvert siden 1980 dersom man tar hensyn til prisstigning på varer og 

tjenester ellers i samfunnet (SSB).  

Det forventes framover større prisdifferensiering på skogtjenester avhengig av kvalitet på 

informasjonen om skog- og miljøforhold. 

Økonomiske insentiver fra det offentlige i form av tilskudd og skogfond med skattefordel er 

opprettholdt og forventes å bli opprettholdt i oversiktlig framtid. 

Produksjon av skogbruksplaner er blitt mer teknisk avansert, blant annet gjennom bruk av 

fjernmålingsdata. Dette byr på flere og nye muligheter, men gjør det også mer krevende i forhold til 

bestilling og organisering av takstprosjekter.   

Miljøhensyn ved drift og miljøsertifisering er blitt langt viktigere, og er nå en forutsetning for å drive 

skogen. Konsekvensene av miljøfeil blir da mer alvorlige, også for skogeiere.  

Kystskogen vokser til, og vil i de neste ti-års perioder gi grunnlag for økt hogst. Samtidig er det her 

skog- og miljøressursene er minst kartlagt. Med økende avvirkning øker samtidig behovet for 

planlegging og bygging av skogsbilveier. I denne sammenheng er stedfestet skog- og 

miljøinformasjon helt sentral. Den nye landbruksmeldinga setter politisk søkelys på aktivt skogbruk 

og legger opp til at ”Økt aktivitet skal kombineres med bedre kunnskap om miljøverdier i skog og 

styrkede miljøhensyn i skogbruket”. Dette gjør at skogbruksplan/MIS blir enda viktigere. 

5.2 Utfordringer ved dagens skogbruksplanprosjekter 

5.2.1 Organisering 

Gjennomføring av et felles takstprosjekt krever at det opprettes en prosjektgruppe som tar ansvar på 

vegne av alle skogeiere som skal ha plan. For å etablere en godt fungerende prosjektgruppe kreves det 

engasjement både lokalt og regionalt (fylke).  
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Oppgavene til prosjektgruppa omfatter: 

 Å engasjere skogeiere 

 Å håndtere de etter hvert avanserte tekniske sidene knyttet til spesifisering av krav og valg av 

takstopplegg/-metode. 

 Den forretningsmessige prosessen med oppdragsutsetting, inngåelse av avtaler og kontakt med 

oppdragstaker.  

5.2.2 Roller 

Det er skogeier gjennom prosjektgruppa som er oppdragsgiver for skogbruksplanprosjekter. 

Fylkesmannen er tilskuddsmyndighet. Kommunen fungerer ofte som sekretær for prosjektgruppa. I 

praksis er det som oftest Fylkesmannen/kommunen i samarbeid med prosjektgruppa som er pådrivere 

for prosjektet.  

Skogeierandelslaget er ofte oppdragstaker ved at andelslagets planselskap er leverandør av 

skogbruksplanene. Det er gitt føringer på at det er ønskelig med konkurranse om oppdragene.  

Det kan lett oppstå uheldig rolleblanding og inhabilitet dersom representanter fra 

Fylkesmannen/kommunen eller skogeierandelslaget involverer seg i anskaffelsesprosessen. Samtidig 

finnes det ofte ikke andre ressurspersoner regionalt/lokalt som kan bidra til å gi tilstrekkelig 

innkjøpskompetanse i forhold til valg av løsninger for denne type faglig avanserte leveranser.  

Det er uklart hvem som er juridisk ansvarlig som oppdragsgiver. I prinsippet er det den enkelte 

skogeier som bør inngå avtale om oppdraget ved å bestille og gi prosjektgruppa mandat til å velge 

oppdragstaker. I praksis velger som oftest prosjektgruppa leverandør og inngår avtale før bestilling 

foreligger fra skogeier, noe som medfører uklare ansvarsforhold. 

5.2.3 Kompetanse 

For de fleste skogeiere og kommunerepresentanter er skogbruksplanprosjekter en engangsforeteelse, 

og det skorter derfor ofte på kompetanse på kravspesifisering, profesjonell tilbudshåndtering og 

prosjektstyring.  

I kommuner der skogkompetansen er lav vil det være vanskelig å etablere godt fungerende 

prosjektgrupper, og mer av oppgavene/ansvaret vil falle på Fylkesmannen. Det er en utfordring at det 

også er varierende kompetanse hos fylkesmennene. 

5.2.4 Tilskudd 

Tilskuddsordningen er myntet på den enkelte skogeier som søker om tilskudd. I praksis er det ofte 

prosjektgruppen som må koordinere tilskuddssøknadene på vegne av den enkelte skogeier.  

Ved områdetakster der det foretas registeringer hos skogeiere som ikke har bestilt plan, dekker 

tilskuddsordningen inntil 80% av kostnaden.  

Det er ofte et behov for å utbetale tilskuddsmidler direkte til leverandør for å dekke felleskostnader 

(eks. Geodatakostnader). Det er også vanlig å bruke lokale rentemidler til å dekke deler av denne type 

felleskostnader. 
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5.2.5 Miljøregistreringer (MiS) 

Hensikten med Miljøregistrering i Skog (MiS) er å finne og kartfeste arealer med kvaliteter som er 

spesielt viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet i skog.  

I MiS er det foretatt en vurdering av miljøer som etter dagens kunnskap antas å være viktigst for 

truede og sårbare arter. Dette er dels miljøer som det er mindre av i dagens skoger enn i skoger uten 

menneskelig påvirkning (grove døde trær, gamle trær, skogbrannflater), dels miljøer med særlig stort 

artsmangfold (f.eks. kalkskog og trær med næringsrik bark), og dels fuktige miljøer med spesielle arter 

(som bekkekløfter og leirraviner). Det er 12 ulike hovedtyper av livsmiljø som inngår i 

registreringene. 

Kartleggingen omfatter stedfesting og figurering av miljøelementer og klassifisering av disse. 

Instruksen er beregnet for kartlegging som foregår samtidig med skogbruksplanlegging, og på de 

arealer som det lages skogbruksplaner for. Kartleggingsarealene er i hovedsak knyttet til arealer med 

bonitet 11 og bedre i hogstklasse 4 og 5, selv om prinsippene kan benyttes for alle typer skogareal. 

Ideelt sett burde MiS-registreringer vært heldekkende. Det skapes imidlertid utfordringer med hensyn 

på skogeiers egenfinansiering dersom registreringer gjøres på alle arealtyper, og på eiendommer der 

dette ikke er bestilt. 

MiS-registreringer skal i prinsippet gjennomføres og etableres som nøkkelbiotoper på alle 

eiendommer for at disse skal kunne levere sertifisert tømmer.  

Områdevise MiS-registreringer er som vist i kap 3 gjennomført på store arealer hvor det drives 

skogbruk, og skal fullføres også på resten av arealet. Utfordringer knyttet til omfang av kartleggingen 

er særlig stor i kystfylkene.  

I de kommunene der det allerede foreligger MiS-registreringer er det igjen aktuelt med nye 

skogbruksplaner og oppfølging/revisjon av miljøinformasjonen. I denne sammenheng er det behov for 

å utvikle gode rutiner og retningslinjer for gjenbruk av MiS-registreringene. Det gjelder både 

kvalitetssikring av eksisterende registreringer og vurdering av behov for supplerende registreringer.  

Det er store regionale forskjeller mhp kartlagt areal. I den enkelte kommune kan det være større eller 

mindre områder som ikke er kartlagt på grunn av manglende oppslutning. Hvis andelen av ikke-

registrert areal i den enkelte kommune blir stor, blir utvelgelsesprosessen mer komplisert. Kvaliteten 

på den helhetlige ivaretakelsen av det biologiske mangfoldet i kommunen blir heller ikke optimal. 

Både sertifiserte skogeiere og offentlig skogforvaltning er avhengig av at det er tilgang på fullstendige 

og kvalitativt gode miljødata gjennom en hensiktsmessig innsynsløsning. Skog og Landskap sin 

innsynsløsning for skog- og miljødata ble opprinnelig laget for at allmennheten skulle ha mulighet for 

innsyn, og er dårlig tilpasset løpende ajourhold og supplement av enkeltforekomster av nye 

registreringsobjekter. Det er heller ikke etablert administrative produksjonslinjer og retningslinjer for 

dette. 

5.2.6 Skogeiertilpassede skogbruksplaner 

Myndighetene har i mange år påpekt hvor viktig det er å få skogeiertilpassede skogbruksplaner. 

Metodeutviklingen har imidlertid gått i retning av mer standardiserte takstopplegg og produkter. 

Skogeierne har ulike behov, og for mange er behovet relativt enkle skogoversikter som ikke krever 

avanserte takstopplegg. Det kan være en utfordring å imøtekomme de ulike behovene og fordele 
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kostnadene mellom skogeiere i forhold til organisering av felles datafangst, når datafangsten skal 

imøtekomme både enkle og mer omfattende informasjonsbehov.  

Skogeier er i dag i liten grad involvert i utarbeidelsen av skogbruksplanene. Gode skogbruksplaner for 

den enkelte skogeier bør føre til økt aktivitet i skogen.  

5.2.7 Regionale forskjeller 

Det er store regionale forskjeller på skogsituasjonen. I kyststrøkene er mye av tilgjengelig 

tømmerkvantum resultat av skogreisning som i mindre grad har etablert egnet infrastruktur. Her er det 

stort potensial for framtidig avvirkning, og det er en utfordring at det mangler hensiktsmessige ressurs- 

og miljøregistreringer.  

Særlig i kystfylkene er det en stor andel lite aktive skogeiere, og det er utfordrende å få høy 

oppslutning om skogbruksplaner. 

I skogstrøkene er situasjonen at mange har både miljøregistreringer og flere generasjoner med 

skogbruksplaner. Dette stiller krav til at nye planprodukter må tilføre noe nytt. 

5.2.8 Teknologi 

Det skjer en rask teknologisk utvikling på både datafangst og bearbeiding av data. Det er en utfordring 

å etablere opplegg som til enhver tid kan utnytte de beste metodene, og samtidig gir nødvendig 

fleksibilitet i forhold til informasjonsbehov og kostnadseffektivitet. Digitale data skal i økende grad 

brukes i ulike sammenhenger og hos flere brukere. Her er det også en rask utvikling, og mange aktører 

utvikler egne løsninger og produkter. Dette stiller nye krav til standardisering og samarbeid om 

standarder slik at unødig konvertering og feiltolking av informasjon unngås. Dette gjelder ikke minst 

for miljøinformasjon. 

5.2.9 Tilgang på data 

Dagens forskrift regulerer til en viss grad rettigheter og tilgang på data. Det er en økende etterspørsel 

etter skog- og miljødata, og arbeidsgruppa ser at det er behov for en gjennomgang av dette. 

Etter dagens regler skal Fylkesmannen og kommunen gi informasjon om rettigheter og vilkår til alle 

parter som er involvert i skogbruksplanprosessen. Rettigheter og vilkår skal inngå som en del av 

avtalen om oppdraget. Avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker er et viktig grunnlag for 

Fylkesmannens tilsagn og godkjenning av tilskudd.  

I avtalen om takstoppdraget skal det være en klausul om at alle kommersielle rettigheter til oppdragets 

egenskaps- og kartdata overdras fra oppdragstakeren til de deltagende skogeierne, Landbruks- og 

matdepartementet, Fylkesmannen og kommunen.  

Skog og landskap og Jordskifterettene skal også sikres nødvendige bruksrettigheter til alle egenskaps- 

og kartdata. Dersom oppdragstaker eller andre ønsker tilgang til egenskaps- og kartdataene må dette 

reguleres i avtalen med oppdragsgiver. 

Tilgang til grunndata som flybilder og arealressurskart (AR5) organiseres gjennom Geovekst. Dette 

innebærer at alle skogeiere har tilgang til disse grunndataene for sin eiendom. 
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Oppsummering av trender og utfordringer: 

Trend at mer og mer av arbeidet i skogen utføres av andre enn skogeier, dette øker behovet for at 

skog- og miljøressurser er kartlagt. 

Økte krav til miljøsertifisering og miljøhensyn ved drift. 

Rotnetto ved drift har vært synkende, noe som reduserer interessen for skogbruk blant en del 

skogeiere.  

Den nye skogen i kystfylkene gir nå grunnlag for ressursutnyttelse, men skogeiernes kompetanse om 

skog er her lav, samtidig som det er her skog- og miljøressursene er minst kartlagt. 

Krevende anskaffelsesprosess ved felles takstprosjekter, skogeierrepresentanter og kommuner mangler 

ofte kompetanse til å ta stilling til bestilling av teknisk avanserte produkter.  

Dersom fylkene eller skogeierorganisasjonene må involveres sterkt i anskaffelsen oppstår lett 

rolleblanding og inhabilitet. 

Tilskudd er innrettet mot enkeltskogeier, men bevilges i praksis til prosjekter i regi av takstselskap, 

dette skaper uklarhet om hvem som er reell tilskuddsmottaker. 

Tilskudd kan finansiere registreringer på eiendommer som ikke har bestilt plan, skaper uklarhet om 

rettigheter til disse data. 

MiS-registrering mangler fortsatt for en del områder, og innen enkeltområder er det manglende 

heldekking. 

Rutiner og retningslinjer for vedlikehold og gjenbruk av MiS mangler. 

Differensierte skogbruksplaner tilpasset den enkelte skogeiers behov mangler. 

5.3 Hva kan gjøres for å møte utfordringene? 

5.3.1 Organisering 

Mange fylker har økende utfordringer med organiseringen av skogbruksplanprosjekter, og det er 

behov for en endring av organiseringen slik at aktørenes roller blir tydelige og tilpasset regionale 

forhold. 

Bedre standardisering av kravspesifikasjoner, når det gjelder hva skogbruksplanprosjektet skal 

inneholde, og god beskrivelse av tilbudsprosesser er en mulig vei å gå for å gjøre det enklere enn i dag 

å innhente og vurdere tilbud. 
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5.3.2 Roller 

Det er behov for en gjennomgang og presisering av alle aktørenes roller slik at det ikke oppstår tvil om 

hvem som formelt er oppdragsgiver, oppdragstaker/leverandør og tilskuddsmyndighet. 

Arbeidsgruppas forslag til roller og ansvar framgår i kap 6.1.4. 

5.3.3 Kompetanse 

Prosjektgruppene må sammen med tilbudsprosesser og avtaleinngåelse ofte ta stilling til 

presentasjoner av avansert teknologi. Dette krever en kompetanse som de færreste prosjektgrupper har, 

og det bør vurderes om detaljert informasjon om teknologiske prosesser hører hjemme i arbeidet til 

prosjektgruppa. Dette kan ta fokus bort fra det faglige innholdet i sluttproduktet.  

Skogbruksplanleggingen må framover trekke mer veksler på den fagkompetansen som finnes i 

skognæringen. Dette må imidlertid gjøres på en måte som ikke medfører habilitetsproblemer i forhold 

til konkurranseutsetting.  

Ved å gjøre organisatoriske grep slik at anskaffelsen blir et direkte forhold mellom skogeier og 

leverandør, vil arbeidet med tilbudsprosesser og avtaleinngåelse bli enklere. 

5.3.4 Tilskudd 

Organisering og finansiering av skogbruksplanleggingen må struktureres slik at bruken av 

tilskuddsmidlene blir avklart i forhold til hva som kan brukes til å dekke grunnleggende registreringer, 

hva som kan brukes til felleskostnader knyttet til det enkelte prosjekt, og hva som skal gå til den 

enkelte skogeier. Det må også lages entydige og formelt riktige regler for selve utbetalingen. 

Et alternativ kan være at man kun gjennomfører skogbruksplanlegging hos skogeiere som bestiller 

plan, og motiverer til bestilling gjennom en gunstig tilskuddsordning. Utfordring da vil være at 

oppslutningen i mange områder blir lav og at planene blir dyrere som følge av en mindre effektiv 

produksjon.  

5.3.5 Miljøregistreringer (MiS) 

Det bør prioriteres å gjennomføre ressurs- og miljøregistreringer for de områdene der MiS-

registreringer ennå ikke er gjennomført.  

For oppfølging/revisjon av den eksisterende miljøinformasjonen er det behov for å utvikle gode rutiner 

og retningslinjer for gjenbruk av MiS-registreringene. Det gjelder både kvalitetssikring av 

eksisterende registreringer og vurdering av behov for supplerende registreringer. Det er også behov for 

et opplegg med løpende ajourføring av nøkkelbiotopene som inngår i næringens 

sertifiseringsordninger. I den forbindelse er det innledet et samarbeid mellom Skog og landskap og 

sertifiserte aktører om videreutvikling av databaser og innsynsløsning hos Skog og landskap. Målet er 

at dette skal være oppdatert og så komplett som mulig, med alle miljødata som skognæringen må 

forholde seg til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak. Behovene for 

forbedring og videreutvikling består av følgende: 
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 Databasene som «Kilden» gir innsyn i må være oppdatert og vise en komplett oversikt 

over registrerte livsmiljøer/nøkkelbiotoper. Med det bruksområdet for databasen en nå ser 

for seg, må databasen bli så komplett som mulig.  

 Ajourføring av resultatet fra næringens nylige oppdatering av nøkkelbiotoper. Dette har 

medført at enkelte nøkkelbiotoper er gått ut og er blitt erstattet med nye arealer som har 

tilsvarende miljøkvalitet. Disse endringene må, på avtalemessig basis, tilføres databasene 

ved Skog og landskap. Endringene må være dokumentert i basen. 

 Løpende ajourføring av endringer. Det er behov for regelverk og rutiner for oppdatering 

av nøkkelbiotoper når det av ulike årsaker er behov for å gjøre endringer av grenser eller 

registrering av erstatningsbiotoper.   

 Kilden som en komplett innsynsløsning til miljødata. I tillegg til å vise en komplett 

oversikt over nøkkelbiotoper er det også nødvendig å få innsyn i data fra Direktoratet for 

Naturforvaltning, Artsdatabanken og Riksantikvaren. Målet med dette er at skognæringen 

skal få tilgang til alle offentlige miljødata på ett sted, en «skogportal» som gir alle 

relevante data man trenger ved tiltak i skog, og som er kvalitetssikret og «filtrert» med 

tanke på stedfesting, relevans etc. 

5.3.6 Skogeiertilpassede skogbruksplaner 

Det er viktig at skogbruksplanleggingen framover utvikler seg fra å være en ren registrering til også å 

være en planprosess der skogfag som skogskjøtsel, skogøkonomi og driftsteknikk trekkes inn i større 

grad.  

Det er et mål å øke skogbruksaktiviteter, og erfaringer fra mange prosjekter viser at man får størst 

økning i aktivitet hvis man kombinerer nye skogbruksplaner med en aktiv dialog med skogeierne.  

Tilpasninger på produktnivå kan løses ved at det tilbys standardiserte skogoversikter/planer med 

valgbare tilleggsprodukter. Standardiseringen må imidlertid ikke strekkes så langt at det virker 

konserverende. 

5.3.7 Regionalt tilpassede skogbruksplaner 

Med bakgrunn i blant annet problemstillinger knyttet til infrastruktur og tilgjengelighet til tømmer, er 

det særlig i skogreisningsstrøk behov for fleksibel organisering av skogressurskartlegging, slik at 

ressurs- og miljødata innen et rimelig tidsperspektiv kan produseres og framstilles mer eller mindre 

heldekkende.   

5.3.8 Teknologi 

Det skjer en rivende utvikling, særlig når det gjelder fjernmålingsteknologi og digitale 

skogbruksplaner. Dette vil effektivisere selve skogbruksplanleggingen og også utnyttelsen av 

skogbruksplandata. Arbeidsgruppa forutsetter at mulighetene som ligger i dette utnyttes, og at det 

legges opp til en organisering som inviterer til dette. 

Det må utarbeides standarder for produserte data, og gode retningslinjer for prosesser og 

kravspesifikasjoner. 
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5.3.9 Tilgang til data 

Både i Skogbrukslovens § 5, og i Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer § 12, slås det fast at: Oversikter over miljøverdier som framkommer gjennom 

skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelige. I tillegg gir Miljøinformasjonsloven fra 2004 

føringer for offentlig tilgang til miljødata. 

Skogbrukslovens bestemmelse om at miljødata fra skogbruksplanleggingen skal være offentlige kan 

tolkes til at det gjelder der skogeier mottar tilskudd i samsvar med Forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og der det etter § 5 i skogbruksloven er gjennomført 

skogregistrering selv om skogeier ikke har bestilt skogbruksplan. Det kan videre tolkes av § 6 i 

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer at miljøverdier som skal være 

offentlige er: Miljøverdiar knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.  Det 

kan videre også tolkes at andre data som listes opp i § 6 ikke skal være offentlige, men oversendes 

Skog og landskap for innleggelse i databasen for skog og miljødata til bruk for de som har rettigheter 

etter § 12.  

Etter Miljøinformasjonsloven er det skogeier som skal svare på spørsmål om miljø eller påvirkning på 

miljøet i den skog vedkommende juridisk eier. Dette er samordnet, slik at det er samme regel etter § 5 

i Skogbruksloven og § 4 i forskrift om bærekraftig skogbruk.  I Ot.prp. nr. 116 

(miljøinformasjonsloven) er det på side 156 lagt føring om at ”for skogbruket vil det i forhold til 

kunnskapsplikten i § 9 være relevant å ta utgangspunkt i forhold som er beskrevet i Levende skog 

standarden for et bærekraftig norsk skogbruk”. Dette er det samme som er lagt til grunn for flere 

hensyn etter Forskrift for et bærekraftig skogbruk. 

Etter Miljøinformasjonsloven § 2 er alle opplysninger det vises til i § 6 i Forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging med miljøregistreringer miljøinformasjon. Dette er også informasjon om 

skogen som skogeier har kunnskapsplikt til å ha, når det planlegges og gjennomføres skogbrukstiltak. 

Videre er det i behandling av klagesak etter Miljøinformasjonsloven lagt til grunn for vedtak at 

spørsmål om tømmervolum kan avvises med henvisning til § 17. Høyesterett har i dom etter 

Miljøinformasjonsloven vedtatt at opplysning om hvor eldre skog står er miljøinformasjon som 

skogeier plikter å utlevere. Det er her lagt til grunn at dette gjelder for skogeier som hogger hvert år 

eller regelmessig.  

Klagenemnda for miljøinformasjonsloven har i vedtak lagt til grunn at kunnskapsplikten etter § 9 i 

loven inntrer når en starter planlegging av skogbrukstiltak. I sertifiseringssammenheng er det lagt til 

grunn at kunnskapsplikten inntrer når det skrives kontrakt om å hogge eller å selge tømmer. Å ha en 

skogbruksplan med forslag til tiltak regnes ikke som at kunnskapsplikten har inntrådt i forhold til å 

måtte gi informasjon om skogen. Bakgrunnen for det er at det er lov å eie skog uten å utføre 

skogbrukstiltak. Oppsummert blir det at skogeier som har informasjon om Miljøverdiar knyttet til 

biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogbruksplanen har plikt til å gi 

informasjon om det selv om en ikke har satt i verk planlegging eller gjennomføring av skogbrukstiltak. 

Det samme gjelder for opplysninger om hvor en har eldre skog. Andre miljødata i skogbruksplanen er 

først offentlige data når kunnskapsplikten inntrer, altså når en skal gjennomføre skogbrukstiltak.  

Etter § 18, punkt 2, i Miljøinformasjonsloven kan skogeier vise til offentlige register om opplysningen 

finnes der. For skogeier vil det derfor være praktisk om alle opplysninger fra skogbruksplanleggingen 

og skogbrukstiltak som etter miljøinformasjonsloven og skogbruksloven skal være offentlige ligger 

tilgjengelig i en database som er offentlig. Slik rettspraksis nå er, så er presise opplysninger om 

tømmervolum ikke offentlig informasjon. Det anbefales at en i Forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging med miljøregistreringer oppdaterer og tydeliggjør hvilke opplysninger fra 

skogbruksplanleggingen som er miljøverdier og som skal være offentlige. 
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6 Alternative opplegg for gjennomføring av 

skogbruksplanlegging fremover 

Med utgangspunkt i de utfordringene som er beskrevet ovenfor, er det nedenfor skissert tre alternative 

måter å gjennomføre skogbruksplanleggingen på.   

Alle tre alternativene forutsetter at det er etablert hovedplan
 
for skogbruksplanlegging med 

miljøregistrering i fylket i tråd med dagens retningslinjer fra forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging. Hovedplanen skal være en prioritert framdriftsplan for skogbruksplanleggingen 

i forhold til lokale behov. Områdene som omfattes av planen kan være den enkelte kommune eller 

felles for flere kommuner. 

6.1 Alternativ 1 – Todelt modell 

Skogbruksplanleggingen kan organiseres mer rasjonelt og bedre ved at anskaffelsesprosessen 

gjennomføres i to faser, forprosjekt og hovedprosjekt. Figur 1 nedenfor skisserer de ulike prosessene i 

en todelt modell. 
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Figur 1: Prosessene i en todelt modell 
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6.1.1 Forprosjekt 

Det er to formål med forprosjektet. Det må vurderes om det er hensiktsmessig å gjenbruke 

eksisterende data eller om det skal være en fullstendig nykartlegging. Ved nykartlegging er det 

foreslått at forprosjektet omfatter en enkel heldekkende ressurskartlegging.  

Vurdere gjenbruk av eksisterende digitale data: 

 Hente fram og tilrettelegge eksisterende data  

 Vurdere om disse kan gjenbrukes i et nytt omdrev 

 Etablere retningslinjer for hvordan disse dataene skal brukes i hovedprosjektet.  

Fylkesmannen initierer en gjennomgang av eksisterende digitale data og vurderer mulighetene og 

konsekvensene av å bruke slike data som grunnlag for revisjon og ajourføring i et nytt omdrev. 

Eventuell bruk av eksisterende data må være hensiktsmessig og kostnadseffektivt i forhold til 

innhenting av nye grunnleggende data og bearbeiding av disse til nye planprodukter. Bruk av 

eksisterende data kan kombineres med nykartlegging. 

Hvis eksisterende digitale data egner seg for gjenbruk, må disse tilrettelegges slik at de kan legges til 

grunn for gjennomføring av et hovedprosjekt. 

Nykartlegging: 

 Etablere startpakke med data og retningslinjer, som grunnlag for gjennomføring av 

hovedprosjekt. 

 Heldekkende ressursdata etableres til en lav kostnad, anslagsvis 2-3 kroner pr. dekar, med 

bruk av fjernmålingsdata. 

Etablering av et rimelig, forenklet, standardisert og heldekkende ressurskart, som grunnlag for 

planlegging og organisering av MiS-kartlegging og produksjon av eiendomsvise skogbruksplaner og 

skogoversikter.  

Det forenklede ressurskartet er forutsatt å dekke hele det potensielle planområdet, men uten inndeling 

for den enkelte eiendom. Kartet vil være offentlig tilgjengelig fra sentral database hos Skog og 

landskap, og kan brukes av offentlig og privat forvaltning som et supplerende informasjonsgrunnlag 

for arealer der det senere ikke bestilles skogbruksplaner eller skogoversikter.  

Ressurskartet vil være et godt grunnlag for overordnet tiltaks- og aktivitetsplanlegging. Det kan bidra 

til arealdifferensiering og prioritering av innsats for å framskaffe mer nøyaktige skoglige data på de 

arealene som er særlig viktige. Og det vil være grunnlag for rasjonell miljøkartlegging der feltarbeidet 

kan effektiviseres. Ressurskartet skal være egnet som utgangspunkt for videre bearbeiding i 

hovedprosjektet, og forbedring med hensyn på nøyaktighet, uten at takstselskapet må starte hele 

registreringsprosessen på nytt.   

Arbeidsgruppas modell for organisering av forprosjekt forutsetter fullfinansiering ved bruk av 

tilskuddsmidler. Dette blir da en offentlig anskaffelse og forutsetter engasjement av Fylkesmannen i 

gjennomføringen og innebærer også at anskaffelsesmåte i forhold til konkurranseutsetting må vurderes 

i det enkelte tilfelle. Arbeidsgruppa mener det er viktig at takstselskap skal kunne være med å 
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konkurrere om slike oppdrag. Det er en forutsetning at et slikt ressurskart er rimelig slik at det ikke 

unødig reduserer tilskuddet til skogbruksplaner til den enkelte skogeier.  

6.1.2 Hovedprosjekt 

Neste fase i organiseringen vil være å produsere individuelle skogbruksplaner eller skogoversikter ved 

at skogeier er oppdragsgiver og bestiller slike produkter. Dette kan gjøres enten på initiativ fra den 

enkelte skogeier, eller etter initiativ fra skogeierens næringsorganisasjoner som en felles organisering 

på vegne av mange skogeiere. Skogeier står fritt til selv å velge anskaffelsesmåte og leverandør. 

Arbeidsgruppa mener at offentlig forvaltning skal bidra med veiledning og være pådriver for å få flest 

mulig skogeiere til å bestille. Med god oppslutning vil denne måten å gjennomføre arbeidet på ikke 

avvike vesentlig fra dagens opplegg, bortsett fra et større ansvar for skogeier og 

næringsorganisasjonene, og tilsvarende mindre fra offentlig forvaltning. 

Produktene kan differensieres fra helt enkle ressursoversikter som hovedsakelig bygger på data fra 

forprosjektet, til mer avanserte skogbruksplaner med eventuelt supplerende feltarbeid, fototolking, 

bruk av laserdata med prøveflater som i dag, eller annen alternativ bruk av laserdata. For at disse 

produktene skal være attraktive for skogeierne, er det viktig at leverandørene markedsfører både et 

standardisert produkt, men også tilleggsprodukter som avvirkningsprognoser, tilleggsregistreringer i 

forhold til tømmerkvaliteter, sunnhet/råte etc.  

Finansiering av hovedprosjektet vil være tilsvarende dagens ordning. Skogeier betaler, og det gis 

tilskudd til arbeidet etter definerte kriterier gjennom forskrift. Det kan vurderes et opplegg der 

tilskuddssatsen øker med økende oppslutning. 

6.1.3 Miljøregistreringer 

Miljøregistreringer vil i de fleste tilfeller være en aktivitet knyttet til hovedprosjektet.  Dersom det 

foreligger MiS-kartlegging fra før, må denne revideres. Hvis ikke, må det foretas ny MiS-kartlegging 

på det bestilte arealet. 

Avhengig av om det er nykartlegging av MiS eller revisjon, må det organiseres en utvelgelsesprosess 

knyttet til sertifiseringsordningene. Ansvaret for å iverksette dette vil variere i forhold til om den 

enkelte skogeier er ansvarlig for bestillingen eller om den er organisert i et felles prosjekt. 

Når MiS-kartleggingen startet opp, var prioriteringen av hvilke arealer man skulle registrere på i 

hovedsak knyttet til hogstklasse 4 og 5, med unntak for tørre og fattige miljøer på bonitet 6 – 8 

(lavskog og bærlyngskog). Dette var en tilnærming som har ført til at de fleste registrerte livsmiljøer 

befinner seg på det arealet der hensynet medfører de største økonomiske konsekvenser. Gruppa mener 

det er viktig å videreføre skogbruksplanlegging med miljøregistreringer også med sikte på etter hvert å 

kunne supplere og eventuelt erstatte noen av dagens livsmiljøer med livsmiljøer som har tilsvarende 

kvaliteter på lavere boniteter og i områder som i dag ikke er driftsmessig lønnsomme. 

MiS-metodikken er i utgangspunktet basert på mer eller mindre heldekkende kartlegging for å gi best 

resultat og muligheter i forhold til valg av omfang av miljøhensyn/nøkkelbiotoper som inngår i 

skogeiernes sertifisering. Heldekkende MiS-kartlegging bør tilstrebes, og mulighetene for å få til dette 

bør utredes. 

MiS-kartleggingen finansieres innenfor hovedprosjektet. 
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6.1.4 Roller og ansvar i ny modell 

Den foreslåtte modellen forutsetter at en opprettholder tilskudd til skogbruksplanlegging over LUF, og 

organiserer felles kartlegging av skog- og miljødata som legges til rette for etterfølgende bestilling av 

skogbruksplan hos et takstfirma. Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer må justeres i henhold til ny modell, herunder tydeliggjøre oppgaver, ansvar og 

roller i forprosjekt og hovedprosjekt. 

Arbeidsgruppas forslag til roller og ansvar:  

LMD 

LMD har ansvar for Skogbruksloven med Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer. Kan delegere myndighet til underliggende myndighetsorgan. Initierer eventuelle 

endringer i skogbruksplanleggingen med bakgrunn i Skogbruksloven § 5.  

SLF  

SLF har ansvar for fordeling, tildeling og oppfølging av tilskudd til fylkene, og gis sekretariatsansvar 

for nytt fagråd for skogbruksplanlegging. SLF skal ha ansvar for oppfølging av hovedplanarbeidet hos 

Fylkesmannen.  

Skog og landskap 

Skog og landskap har i dag rollen som Kompetansesenter for skogbruksplanlegging, hvilket også 

innebærer myndighetsoppgaver.  

Det skal foretas en oppgavegjennomgang mellom SLF og Skog og landskap, jf. rapport 

”Oppgavefordeling mellom SLF/Mattilsynet og forskningsinstituttene” - 8.6.2012. Rapporten tar for 

seg gråsoner mellom forskning og forvaltning. 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide hovedplaner for skogbruksplanlegging. Innhenter tilbud og 

gjennomfører heldekkende ressurskartlegging i forprosjekter innenfor rammer bevilget fra SLF.  

Tildeling av tilskudd til skogbruksplaner, og tilskuddskontroll. 

Fagråd for skogbruksplanlegging (nytt) 

Det etableres et fagråd som gir SLF råd knyttet til bruk av tilskudd til gjennomføring av definerte 

oppgaver som best og billigst gjennomføres i fellesskap. 

Fagrådet skal ha flertall av representanter fra skogeierne. Dette begrunnes med at LUF-midler primært 

er tilskudd til enkeltgrunneiere, men der det er store økonomiske fordeler ved å organisere ting i 

fellesskap, så kan det gjøres. Fagrådet skal videre ha representanter fra offentlig forvaltning som 

arbeider med organisering av skogbruksplanlegging. 

Oppgaver for fagrådet vil være å gi råd om fordeling og bruk av LUF-midler til skogbruksplanlegging, 

faglige spørsmål og eventuelle klagesaker. 
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Kommunen 

Medvirke til å organisere og motivere for eiendomsvis skogbruksplanlegging i etterkant av felles 

kartlegging. Være faglig rådgiver for skogbruksplanprosjekter. 

Skogeier 

Bestiller skogbruksplan direkte fra leverandør i henhold til avtale om oppdraget. Bør kunne velge 

mellom differensierte produkter. Søker om tilskudd fra fylkesmannen.  

Skogeiernes interesseorganisasjoner 

Organisasjonene bør involvere seg i organiseringen av skogbruksplanleggingen, med sikte på best 

mulig oppslutning. Videre skal de arbeide for at sertifiseringskrav blir innarbeidet i skog- og 

miljøkartleggingen slik at en kan lage planer som ivaretar sertifiseringen.    

Takstselskap / konsulenter 

Takstselskapene må markedsføre sine tjenester ovenfor skogeiere og konkurrere om oppdrag med å 

tilby skogbruksplaner og skogoversikter i hovedprosjekter. Takstselskapene skal også kunne delta i 

anbudskonkurransen om heldekkende ressurskartlegging i forprosjekter.   

6.2 Alternativ 2 – Enkelttakster 

Tilskuddsordningen for skogbruksplanlegging kan endres til å fungere mer i tråd med andre 

tilskuddordninger i landbruket ved at den enkelte skogeier direkte søker og mottar tilskudd for å 

utarbeide skogbruksplaner eller skogoversikter når vedkommende trenger det. Denne måten å 

gjennomføre skogbruksplanlegging på, er tilnærmet lik det opplegget man har i Sverige. 

Dette innebærer at man ikke har behov for det offentliges engasjement i form av omfattende 

hovedplanarbeid eller deltakelse i gjennomføringen. Den enkelte skogeier kan bestille skogbruksplan 

hos sitt ”konsulentfirma” når behovet er der, og søker fylkesmannen om tilskudd som gis etter 

bestemte kriterier. Det bør også ved dette alternativet være et krav at offentlig forvaltning får tilgang 

på informasjonen som etableres.  

Dette innebærer en forenkling av tilskuddsordningen og vil også påvirke takstmetoder både for 

skogressurs- og MiS-registreringer. Fordelene ved et slikt opplegg kan være bedre skogeiertilpasset 

plan. Ulemper kan være at den enkelte ikke får utnyttet stordriftsfordeler som ligger i et rasjonelt 

fellesopplegg. 

6.3 Alternativ 3 – Videreføre dagens modell 

Dette er en løsning som inntil videre kan videreføres der det fungerer godt i dag. Noen steder må 

imidlertid det offentlige engasjere seg tyngre og tyngre i anskaffelsesprosessen, noe som ofte fører til 

sammenblanding av roller og ansvar. Dette er ressurskrevende for fylkesmannen, og i en tid der 

oppgavene stadig blir flere, er det en utfordring å kunne bruke nok tid slik dagens organisering krever. 

Dette fører til at man ikke klarer å gjennomføre prosjektene i det omfang som hovedplanene legger 

opp til. Derfor er dagens modell mindre egnet på sikt.  
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Det er ønskelig med større engasjement fra næringsorganisasjonene ved gjennomføringen av 

skogbruksplanprosjekter, med dagens måte å organisere det på vil det kunne føre til habilitetsproblem 

i forhold til konkurranseutsetting på deler eller hele oppdraget.  

Det kan også være et alternativ å forenkle dagens modell. Dette kan gjøres ved at det ikke kartlegges 

på eiendommer der det ikke foreligger bestilling, altså at områdetakster utgår. Alternativ 3 vil da kun 

omfatte fellestakster eller enkelttakster. Dette vil gå ut over mulighetene til å etablere heldekkende 

ressursdata, noe som vil være uheldig for kyststrøkene. 

Dagens modell for skogbruksplanlegging er beskrevet i rundskriv til forskrift om tilskudd til 

skogbruksplanlegging. 
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7 Gruppas oppsummeringer og tilrådinger 

Arbeidsgruppa legger til grunn en framtidig målsetting med skogbruksplanlegginga tilsvarende 

formålet i dagens forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging og miljøregistreringer. 

Arbeidsgruppas analyse av nytteverdi viser at skogbruksplanlegging er et svært viktig og 

grunnleggende virkemiddel for bærekraftig skogbruk.  

Dette innebærer etter arbeidsgruppas syn at det må være en ambisjon at størst mulig areal er dekket 

med eiendomsvise skogbruksplaner eller skogoversikter og kommunevis heldekkende skogressursdata 

med miljøregistreringer.  

Med bakgrunn i status, nytteverdi og ulike utfordringer har arbeidsgruppa beskrevet 3 alternative 

måter å organisere skogbruksplanleggingen på. 

Gruppas vurderinger er at det i tillegg til dagens modell for organisering (alternativ 3), er behov for et 

opplegg for skogbruksplanlegging som skissert under alternativ 1. Det er usikkerhet knyttet til 

hvordan dette vil fungere i praksis, og arbeidsgruppa mener det er for tidlig å konkludere endelig med 

at alternativ 1 er å foretrekke før det er prøvd ut. Arbeidsgruppa anbefaler derfor at det gjennomføres 

forsøksvis organisering av skogbruksplanleggingen etter dette alternativet i noen pilotprosjekter. Dette 

for å framskaffe erfaringer som grunnlag for å vurdere om forventninger til opplegget kan innfris. 

Siden gjennomføring av skogbruksplanprosjekter strekker seg over noe tid, er det viktig å initiere slike 

pilotprosjekter så snart som mulig. Inntil evaluering av pilotprosjektene foreligger, anbefaler 

arbeidsgruppa at dagens organisering videreføres etter alternativ 3, dagens modell.  

Anbefalingen til arbeidsgruppa gir muligheter for større fleksibilitet med hensyn til organisering og 

produktvalg. Alternativ 1 innebærer også at juridiske avtalemessige forhold kan bli håndtert på en mer 

ryddig måte enn tilfelle er i dag. Modellen vil videre føre til at planselskapene i større grad må 

fokusere på planutforming og skogeiertilpasset planprodukt.  

Dersom gruppas anbefaling av ulike grunner ikke lar seg realisere, kan det være et alternativ å 

forenkle dagens organisering ved at områdetakster utgår. Det innebærer at det bare gjennomføres 

fellestakst eller enkelttakst på bestilt areal. Dette er en modell som praktiseres i dag, i områder med 

stor oppslutning. I kyststrøkene vil en slik modell føre til at store arealer ikke blir kartlagt, noe som er 

uheldig i forhold til mulighetene til å skape aktivitet. De som representerer kyststrøkene i 

arbeidsgruppa ønsker derfor ikke at muligheten til områdetakst skal utgå.  

I forhold til de utfordringene skognæringen står overfor med å synliggjøre og dokumentere 

miljøhensyn, støtter arbeidsgruppa opp om det samarbeidet som er innledet mellom Skog og landskap 

og sertifiserte aktører (kap.5.3.5) med tanke på videreutvikling av innsynsløsningen hos Skog og 

landskap. Den bør vise oppdatert, og så komplett som mulig, alle miljødata som skognæringen må 

forholde seg til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak. Arbeidsgruppa 

anbefaler at det blir utarbeidet konkrete retningslinjer for hvordan tidligere MiS-registreringer skal 

revideres ved nye omdrev. Alternativet til revisjon er ny kartlegging av MiS på det bestilte arealet. 

Dette må ses i sammenheng med anbefalingen om alternativ organisering av skogbruksplanleggingen. 

Med bakgrunn i at MiS-metodikken er utviklet med tanke på områdevis kartlegging, og med tendens 

til lavere oppslutning, anbefaler arbeidsgruppa å utrede muligheter for heldekkende MiS-kartlegging 

uavhengig av at det foreligger konkret planbestilling for hele arealet.  
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Med utgangspunkt i at digitale skog- og miljødata etterspørres i større grad enn tidligere, f.eks til bruk 

i skogsmaskiner, anbefaler arbeidsgruppa at Skog og landskap initierer en utredning om behovet for 

standardisering med tanke på problemstillingene som er reist i kap. 5.3.6 og 5.3.8. 

Arbeidsgruppa anbefaler at det opprettes et nasjonalt fagråd med deltagelse fra representanter fra 

næringen og offentlig forvaltning som kan fungere som et rådgivende organ for aktørene i de ulike 

faser av prosessen. Fagrådets mandat og virkeområde bør beskrives i forskrift. Roller og ansvar for 

aktørene bør også beskrives i forskriften. 
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Vedlegg 1: Mandat for arbeidsgruppa 

Organisering av skogbruksplanleggingen 

Det skal etableres en arbeidsgruppe, der FMLA, skogeiere og deres næringsorganisasjoner deltar. 

Gruppa skal legge fram en rapport innen 1.6.2012, som belyser spørsmål knyttet til framtidig 

skogbruksplanlegging, herunder formål, behov og organisering. SLF skal lede arbeidsgruppa med 

Skog og landskap som sekretær.  

Bakgrunn 

Vi nærmer oss nå tidspunktet for ny runde med skogbruksplanlegging i områder der vi allerede har 

miljøregistreringer. Dette stiller oss overfor utfordringer når det gjelder hvordan vi best mulig kan 

utnytte de dataene som er registrert. 

I den samme perioden har det vært en utvikling i retning av mindre feltarbeid og mer fjernmåling av 

de skoglige ressursdataene. Bruk av data fra flybåren laserskanner er blitt den vanligste måten å 

etablere voluminformasjon på. Dette har påvirket både det faglige innholdet i skogbruksplanene (mer 

nøyaktig voluminformasjon i bestand) og organiseringen av arbeidet (samarbeid med Geovekst om 

laserdatafangst). 

Når vi nå er i startfasen av et nytt ”omdrev” på skogbruksplanleggingen er det viktig å vurdere grundig 

hva vi har produsert av data og skogbruksplaner til nå, hvordan vi har gjort det og i hvilken grad vi 

kan gjenbruke digitale data fra forrige runde. Likeledes er det med bakgrunn i behovet for effektive og 

hensiktsmessige opplegg for datafangst nødvendig å evaluere organiseringen av arbeidet, samt 

innretning av tilskudd til skogbruksplanlegging.  

Vi registrerer at det er en tendens mot redusert oppslutning om skogbruksplanleggingen i store deler 

av landet (særlig blant mindre aktive skogeiere). Redusert oppslutning har konsekvenser for de 

takstoppleggene som er utviklet med bakgrunn i mer eller mindre heldekkende kartlegging, noe som 

igjen utfordrer måten skogbruksplanlegging er organisert på. Samtidig er det fremdeles deler av 

viktige skogstrøk der oppslutningen er god, og hvor det ennå ikke er samme behov for alternative 

måter å organisere og gjennomføre skogbruksplanleggingen på.  

Levende skog og sertifisering har vært drivkrefter for å få etablert miljøregistreringer i 

skogbruksplanene. Det er en økende etterspørsel når det gjelder innsyn i disse registreringene samtidig 

som de også er viktige i forhold til diskusjoner knyttet til konsekvenser av Naturmangfoldloven. Det 

er derfor behov for å etablere gode rutiner for bruk, forvaltning og ajourhold av eksisterende 

miljøinformasjon. 

Mandat for gruppas arbeid 

1.Hva er nytteverdien av skogbruksplan i dag, og hva er behovene og målene for 

skogbruksplanlegging framover? Hvilke utfordringer skal skogbruksplanleggingen håndtere? 

2.Hva er status for skogbruksplanleggingen? 

- Omfang 

- Metoder 

- Innhold 

- Internasjonale forhold som påvirker skogbruksplanleggingen 
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3.Sterke og svake sider ved skogbruksplanleggingen 

- Organisering 

- Tilskuddsordning 

- Metode- og teknologivalg 

- Registreringsparametere 

- Miljøregistreringer 

- Skogeierperspektiv og skogeiermedvirkning 

- Skogbruksplan i forhold til sertifisering og forskrifter 

- Oppslutning 

- Forskriften om tilskudd til skogbruksplanlegging 

 

4.Basert på analyser under punkt 3 ovenfor. Hovedelementer og opplegg i skogbruksplanleggingen 

fremover 

- Formålet med skogbruksplanleggingen 

- Miljøinformasjon? 

- Skogressurser? 

- Nye behov, bruksområder og brukere framover? 

- Andre utmarkstemaer? 

- Organisering av anskaffelsesprosessen 

- Finansiering? 

5.Tilgang på informasjon i skogbruksplanene 

- Rettighetsproblematikk 

- Hvem skal ha innsyn og på hvilken måte? 

- Behov for sentral lagring og innsyn? 

6.Hvordan kan skogbruksplanleggingen bidra til å dekke behov for informasjon i kommuner eller for 

andre større områder? Hvilke alternativer finnes? 

7.Gruppas tilrådinger 

I tillegg står gruppa fritt til å ta inn nye elementer som framkommer under arbeidet. 

Mandatet er godkjent av LMD. 

 

Arbeidsgruppas deltagere 

Seksjonssjef Per Guldbrand Solli, SLF (leder) 

Seniorrådgiver Jan-Erik Ørnelund Nilsen, Skog og landskap (sekretær) 

Erling Bergsaker fra NORSKOG 

Ivar Stuve fra Norges Skogeierforbund (skogeierandelslagene) 

Kjetil A. Rødland fra NSF og NORSKOG som representerer kystskogbruket 

Gaute Arnekleiv, FMLA Sør-Trøndelag 

Helge Nordby, FMLA Buskerud 

Seniorrådgiver Beate Løken, følger gruppas arbeid som observatør og tiltrer møtene ved behov. 

Referansegruppe etableres etter behov. 
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Vedlegg 2: Eksempler på nytteeffekt av 

skogbruksplanleggingen 

HallingSkog 

HallingSkog er i dag et kontaktutvalg for skogbruket i Hallingdal. Det begynte i 1999 som et prosjekt 

for å øke skogbruksaktiviteten i regionen. For å kartlegge hvor potensialet for økt aktivitet var størst, 

ble det gjennomført en fullstendig analyse over alle skogeiendommene i Hallingdal hvor 

takstgrunnlaget fra områdetakstene på begynnelsen av 90-tallet ble koblet mot skogfondsregnskapet 

fra 1993-98. På den måten kunne man se hvordan den enkelte eiendom hadde utnyttet ressursene sine. 

Skogeierne ble kategorisert etter eiendomsstørrelse, bosted (innenbygds/utenbygds), alder, kommune 

og aktive/0-aktive. Resultatene fra denne kartleggingen var svært interessante, og har bidratt til å gi en 

varig økning i skogbruksaktiviteten. 

Mjøsen Skog: Verdivekst – et prosjekt for økt nytte av skogbruksplan 

Målsetting 

Prosjektet skal bidra til at skogeiere og samfunnet skal ha økt nytte av investeringer i 

skogbruksplanlegging. Prosjektet har følgende hovedmålsetting:  

Det skal utvikles en metode for å øke aktiviteten i skogbruket med utgangspunkt i moderne 

kommunikasjon og ajourholdte skogbruksplandata.  

Metoden skal virke motiverende og ha en kompetansehevende virkning for skogeierne. 

Kommunikasjon skal tilpasses skogeiernes behov med utgangspunkt i web. 

Delmål i prosjektet er: 

 Det skal være en signifikant høyere aktivitet på de eiendommene der det er gjort tiltak. 

 Utvikle avtaler som forplikter skogeierne til å motta faglig veiledning og gjennomføre 

nødvendige tiltak med bakgrunn i oppdaterte og nye skogbruksplaner. Avtalen skal inngås for 

5 år med en årlig gjennomgang. 

 Prosjektet har som målsetting at 30 prosent av skogeierne som har fått utarbeidet 

skogbruksplan skal inngå slike avtaler. 

 Se på løsninger for de som ikke er interessert i å inngå forpliktende avtaler.  

 Det skal måles effekt av at skogeierne ikke investerer i ny skogbruksplan. 

 Kunnskap utviklet i prosjektet skal danne grunnlag for hvordan veiledning og råd skal 

formidles til skogeier i framtidige skogbruksplaner. 

 Sluttrapporten i prosjektet skal kunne bidra til forbedring av fremtidig skogbruksplanlegging 

og offentlig virkemiddelbruk til skogbruket 
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 Resultatene fra prosjektet skal blant annet kunne brukes som grunnlag for neste revisjon av forskriften 

til skogbruksplanlegging. Derfor er det ved siden av å dokumentere resultater også viktig å 

dokumentere ressursbruken i de metodene som velges.  

Testområder 

Østre Toten og Sel kommuner i Oppland vil være testkommuner. Begge kommunene har fått 

gjennomført skogtakst i 2008 og nye skogbruksplaner ble levert i 2009. Historisk er Østre Toten en 

kommune med stor skogbruksaktivitet, mens Sel er en kommune hvor potensialet for utnyttelse av 

skogressursene ikke er utnyttet.  

Prosjektet ønsker å måle resultatene av aktivitetsfremmende tiltak testet ut i prosjektperioden opp mot 

tidligere aktivitetsnivå i to testkommuner. Ulike kommunikasjonsmetoder prøves ut. Det testes ut 

hvilke skogeiere de aktuelle metodene er mest aktuell for.  

Varighet 

Det legges opp til et 3 årlig prosjekt med start 1.august 2010 og avslutning 31. juli 2013. 

Resultater: Eksempel fra Østre Toten 

Det er bestilt skogbruksplan for til sammen 281 227 dekar produktiv skog i Østre Toten kommune. Av 

dette utgjør allmenningsskog 171 059 dekar.  Privatskog utgjør 110 168 dekar produktiv skog fordelt 

på ca 335 eiere. Sammen med skogbruksledere er det gjort et utvalg av skogeiere som er kontaktet pr 

mail, brev og tlf. Grunnlag for utvalget er produktivt areal større enn 200 dekar og skogbruksleders 

kunnskap om eier og aktivitet på eiendommen.  Totalt har ca 170 skogeiere fått tilbud om 

verdivekstavtale, 17 har takket nei mens resterende ikke har respondert.  Det er totalt tegnet 

Verdivekstavtale med 86 (26 prosent) skogeiere som til sammen har et produktivt areal på 43 600 

dekar eller 40 prosent av arealet. 

11 avtaler var inngått før 01.07.12. Det foreligger ingen oversikt som viser hvilke aktiviteter som er 

utført på grunnlag av disse.  Følgende tabell viser aktiviteter for avtaler inngått etter 01.07.12 

Aktiviteter Mengde Avtale Utført Rest 

Planting 273 da 0 da 0 da 273 da 

Planting etter hogst 3 665 da 0 da 0 da 3 665 da 

Ungskogpleie 3 689 da 1 016 da 796 da 220 da 

Tynningshogst 4 691 m
3
 1 850 m

3
 0 m

3
 1 850 m

3
 

Foryngelseshogst 108 892 m
3
 13 270 m

3
 5 000 m

3
 8 270 m

3
 

 

I tillegg kommer noe etterarbeid (sprøyting/ suppleringsplanting) 

Dette er sum aktiviteter av verdivekstavtaler som er inngått i annet halvår i 2012 og som er utført av 

Mjøsen Skog. Det er pt for tidlig å vurdere reell aktivitetsøkning på grunnlag av inngåtte avtaler. 

Tallene gir imidlertid en klar indikasjon på reell aktivitetsøkning.   
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