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Sluttrapport 
Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag 

Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og 
sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket 
reduseres, og dette svekker skogindustriens konkurranseevne. En 
arbeidsgruppe ledet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, står bak et initiativ 
hvor målet er å øke avvirkningen i fylket. 
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FORORD 

Skogen, som grunnlag for aktivt skogbruk og en konkurransedyktig 

skogindustri, er svært viktig for sysselsetting og næringsutvikling i vår 

landsdel. Sterk valuta og høye lønnskostnader sammenlignet våre 

konkurrenter, stiller store krav til norsk industri. Andelen lokal råvare til 

industrien er betydelig redusert over en periode som følge av redusert 

hogstvolum i Nord-Trønderske skoger. Dette øker kostnadene for industrien 

og svekker konkurransekraften.  

Skognæringa i Trøndelag tok kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for 

å uttrykke sin bekymring over situasjonen. I fellesskap ble det tatt initiativ til et 

arbeid, som tok sikte på å legge forholdene til rette for økt avvirkning, som 

grunnlag for å bedre konkurranseevnen til lokal skogindustri. Initiativtakerne 

utarbeidet et mandat, og det ble opprettet en arbeidsgruppe med regionale 

beslutningstakere og en tverrfaglig sekretariatsgruppe. Denne rapporten 

presenterer hovedresultatene fra arbeidet. 

I løpet av den tiden utvalgsarbeidet har pågått, har alvoret i situasjonen 

kommet tydelig til uttrykk gjennom at selskapet Södra Cell AB har besluttet å 

avvikle sitt eierskap i CTMP-fabrikken i Follafoss. Dette som en følge av svak 

lønnsomhet over tid, hvor råvaresituasjonen er en av årsakene som påpekes 

fra selskapet. Det er også blitt gitt signaler fra industriaktørene for øvrig, om at 

konkurransesituasjonen for norsk skogindustri generelt er forverret i løpet av 

2012. 

 

Steinkjer, oktober 2012 

 

Oddbjørn Nordset 
Leder for arbeidsgruppen
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FORKLARING AV NOEN BEGREP 

Balansekvantum: Den maksimale tømmermengden, som årlig i gjennomsnitt over en periode 

(som regel 10 år), kan hugges ut av en skogteig uten at hugsten i noen fremtidig periode må 

reduseres på grunn av mangel på hogstmoden skog. Balansekvantumet beregnes på grunnlag 

av aktuell skogtilstand og forventet fremtidig skogbehandling og tilvekst. 

Hogstklasse: Skogen kan deles inn i hogstklasser etter alder og utviklingstrinn. 

Hogstklasse 1: Snau mark som skal plantes eller forynges. 

Hogstklasse 2: Ungskog. Bestand opp til 20-30 års alder.  

Hogstklasse 3: Yngre produksjonsskog som er i tilvekst, tynningsmoden. 

Hogstklasse 4: Eldre produksjonsskog som enda ikke er hogstmoden. 

Hogstklasse 5:  Hogstmoden skog med liten eller ingen tilvekst.  

Skurtømmer: Skurtømmer eller sagtømmer, er tømmerstokker som er lange og rette, gjerne 

med liten avsmaling, og som har en toppdiameter som gjør at de er egnet til saging og 

produksjon av planker og bord på et sagbruk.  

Massevirke: (også kalt slip eller sliptømmer) er som regel det tømmeret som ikke kan brukes 

til sagtømmer på grunn av for korte lengder, liten diameter, krok, råte eller andre feil/skader. 

Navnet kommer av at det lages tremasse eller ren cellulose av dette tømmeret, som 

utgangspunkt for produksjon av bygningsplater, papir, papp, kartong og lignende.  

Bonitetsklasse: Bonitet brukes i skogbruket som et uttrykk for markas evne til å produsere 

trevirke. Jo høyere tallverdi, jo større produksjonsevne. Bokstav foran tall angir treslag, G = 

gran, F = furu. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Cellulose
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SAMMENDRAG 

Over tid er andelen lokalt virke som benyttes i skogindustrien i Nord-

Trøndelag betydelig redusert. Dette betyr økte transportkostnader og svekket 

konkurransekraft for en betydningsfull industri i vårt område. Skognæringa i 

Trøndelag rettet vinteren 2011/2012 en henvendelse til Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag for å uttrykke sin bekymring over situasjonen. I fellesskap ble det 

tatt initiativ til å gjennomføre et arbeid hvor man hadde ambisjoner om å legge 

forholdene til rette for økt lokal avvirkning. Dette for å styrke mulighetene for 

lokal verdiskaping med utgangspunkt i lokal råvare. Konkret ble det utarbeidet 

et mandat og nedsatt en arbeidsgruppe med regionale beslutningstakere og 

opprettet en tverrfaglig sekretariatsgruppe til å arbeide med problemstillingen. 

Resultatene presenteres i denne rapporten. Mandatet er formulert i følgende 

tre punkter: 

 Det legges til grunn behovet og potensialet for økt avvirkning i fylket. 

 Gjennom arbeidet skal det utredes mulighetene for å redusere, og 

eventuelt fjerne betydningen av hindre - herunder praktisering av 

INON. 

 Med bakgrunn i analysene skal det foreslås konkrete tiltak for å 

stimulere til økt avvirkning. 

Med dette som utgangspunkt har arbeidet hatt som mål å foreslå tiltak som 

øker avvirkningen i Nord-Trøndelag, slik at avvirkningspotensialet innenfor 

rammene av bærekraftig skogbruk på sikt gjøres tilgjengelig for verdiskaping. 

Dette er konkretisert med et mål om 100 000 m3 i økt avvirkning sammenlignet 

med 2011-nivå innen 2015. 

Sterk avhengighet mellom aktørene er et vesentlig kjennetegn ved 

skognæringa. For å få lønnsomhet i hele verdikjeden er det avgjørende for 

industrien å ha effektiv utnyttelse av råvaren. Omkring halvparten av 

avvirkningen målt i kubikkmeter, går til treforedlingsindustrien og den andre 

halvparten til sagbruksindustrien. Halvparten av tømmerstokken som benyttes 

i sagbrukene blir til trelast og sluttprodukt, mens den andre halvparten er 

biprodukter og selges videre til treforedlingsindustrien. Det betyr at også 

sagbrukene er avhengig av treforedlingsindustrien for å utnytte biproduktene 

fra trelastproduksjon.  

Inntransportkostnadene er den kostnadsfaktoren som har størst betydning for 

industrien når man ser bort fra råvarepris. Grovt regnet er 

inntransportkostnaden pr kubikkmeter fra kjerneområdet til industrien, Nord-

Trøndelag, halvparten så høy som fra tilgrensende områder. 

Skogressursanalyser viser at avvirkningspotensialet i fylket er 0,7 millioner m3 

pr år for gran og furu i et perspektiv på 10-20 år. Total ressurs for Trøndelag 

er ca 1,1 mill m3. I Nord-Trøndelag ble det i 2011 avvirket 420 000 m3. 

Industriens samlede behov for virke inkludert flis og biprodukter, er i 

størrelsesorden 1,5 millioner m3.  
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En av hovedutfordringene i den kommende 10-20 årsperioden vi står foran, er 

tilgjengeligheten til skogressursen. Vegbygging for økt tilgjengelighet vil ha 

klart størst betydning i denne sammenheng, men i tillegg må det settes inn 

ressurser for å øke avvirkningsvolumet i områder med bratt terreng og i 

områder med lav bonitet. Samtidig må det legges til rette slik god kunnskap og 

forutsigbarhet om tid og resultat preger de forvaltningsmessige avklaringene i 

forbindelse med tiltak som skal føre til økt avvirkning.  

Skogeier er en nøkkelperson, som eier og forvalter av egne ressurser. På 

mindre og mellomstore eiendommer kan ofte ta ett eller flere tiår mellom at det 

foretas hogst eller gjennomføres skogkulturtiltak. Dette kan være en riktig 

tilpassing skogbruksfaglig sett for enkelte skogeiere, mens det er hos andre 

skyldes mangel på kunnskap og interesse for å forvalte skogbruksressursen. I 

de første 10-20 årene vil de mindre skogeiendommene ha det største 

potensialet for økt avvirkning relativt sett. Analyser av avvirkningsnivået viser 

at mindre eiendommer over tid har hatt lavere avvirkning sammenlignet med 

større eiendommer. Skogeiere på mindre eiendommer vil derfor være en viktig 

målgruppe for tiltak rettet mot å øke avvirkningen. 

Arbeidsgruppen har valgt innganger til tematikken ut fra hva som kan ha 

betydning for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag på kort sikt, og med 

hovedvekt på de områdene Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har myndighet og 

mulighet til å bidra. Følgende innsatsområder og tiltak er prioritert: 

 Skogeieren. Veiledning og tiltak som kan bidra til aktivt skogbruk på 

flere eiendommer. Arbeidsgruppen foreslår at det prioriteres ressurser 

til aktivitetspådrivere knyttet til skognettverkene i Nord-Trøndelag, som 

katalysatorer for å iverksette aktivitet som skal gi økt avvirkning. 

Innsatsen rettes mot de ikke-aktive skogeiere, og mot planlegging av 

skogsbilveger og drift i vanskelig terreng.  

 INON og miljøverdier i skog. Dette omhandler avklaringer og 

tilrettelegginger, som vil ha både direkte og indirekte innvirkning på 

avvirkningen. Inngrepsfrie naturområder i forbindelse med planlegging 

av skogsbilveger og Miljøverdier i skog, er her viktige områder hvor 

forvaltningen skal legge til rette, gi uttalelser og fatte vedtak som har 

betydning for skogeier. Arbeidsgruppen prioriterer tiltak innenfor 

forvaltningen, som gir bedre informasjon, økt kunnskap om de faktiske 

forhold og bedre forutsigbarhet om tid og resultat. Knyttet til noen av de 

konkrete tiltaksforslagene, er det fremmet alternative forslag fra 

representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa. 

 Infrastrukturtiltak i skogbruket. Økt tilgjengelighet til skogressursen 

gjennom bygging av skogsbilveger, er det viktigste enkeltbidraget til 

økt avvirkning. Bedre vegdekning vil også gi større trygghet for 

industrien, da veger fører til at mulighetene for barmarksdrift øker, 

samt at man blir mindre avhengig av gode driftsforhold for å kunne 

avvirke. Veger vil også redusere driftsveglengden og dermed øke 

kapasiteten for skogsentreprenørene. Arbeidsgruppen foreslår å doble 
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tilskuddsrammen til bygging av skogsbilveger, og øke tilskuddsandelen 

i prosjektene. I tillegg foreslås noen virkemidler rettet mot andre og 

spesifikke utfordringer og målgrupper. 

 Skogsentreprenørene. Skogsentreprenørene opererer innenfor et 

uforutsigbart marked og med kort tidshorisont. Tiltak som gir økt 

forutsigbarhet for entreprenørene ville styrket bransjen og tilført 

kapasitet. Økt tilgjengelighet til skog gjennom vegbygging og større 

fellesprosjekt er her av betydning. I tillegg peker arbeidsgruppen på 

behovet for å se på ordninger i forhold til risikokapital i forbindelse med 

investering i utstyr for å øke kapasiteten i bransjen.  

 Offentlig infrastruktur. God vegstandard for tømmerbil, og framtidsretta 

transportløsninger for bane og sjø, er også svært viktige 

rammebetingelser for industrien. Arbeidsgruppen peker på viktigheten 

av at investeringer gjennomføres og flaskehalser utbedres for å legge 

til rette for effektiv transport og reduserte kostnader. 

Samlet innebærer tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, en investering for å 

øke avvirkningen i størrelsesorden 20 millioner kroner, forutsatt at målet om 

100 000 m3 avvirkningsvekst oppnås. I gjennomføring av tiltakene er det viktig 

å bygge videre på alle igangværende aktiviteter og initiativ. Videre vil det være 

viktig å opprettholde god dialog mellom partene for å oppnå felle forståelse og 

resultater. Kommunene som førstelinje blir også viktige samarbeidspartnere 

for å oppnå resultater. 

Sluttrapporten peker på en del sammenhenger og gir anbefalinger til tiltak for 

å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag. Rapporten tar ikke opp alle relevante 

spørsmål og gir på ingen måte alle svar. Arbeidet representerer et bidrag til en 

videre prosess, og i denne prosessen må de ulike aktørene spille sammen for 

å oppnå resultater.  

For å legge et grunnlag for videre framdrift og realisering, er det være viktig å 

plassere ansvar til å ta initiativ og iverksette prosesser. For å sørge for dette, 

foreslår Arbeidsgruppen at det etableres et arbeidsutvalg, med utspring i 

arbeidsgruppen for økt avvirkning. Arbeidsutvalget foreslås sammensatt av av 

3-4 representanter fra Skognæringa i Trøndelag, fylkeskommunen og 

fylkesmannen. Arbeidsutvalget skal også ta initiativ til evaluering av arbeidet 

med å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag, som grunnlag for senere endring 

av tiltaksstrategien. 
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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Industriens virkesutfordring i Trøndelag 

Andelen av lokalt produsert virke til skogindustrien i Nord-Trøndelag er de 

senere årene betydelig redusert. Sammenlignet med tidlig på 90-tallet er 

avvirkningen i fylket så godt som halvert. Dette gir store utfordringer for en 

konkurranseutsatt industri. Ulikt andre regioner i landet, importerer 

skogindustrien i Nord-Trøndelag en vesentlig andel av råvarebehovet. I tillegg 

har industrien i Midt-Norge økende transportkostnader knyttet til lange 

transportavstander for norsk råvare, som en følge av at andelen lokalt virke er 

redusert. Bedriftene opererer i et konkurranseutsatt og internasjonalt marked, 

og det stilles store krav til rasjonalitet og effektivitet. I løpet av kort tid har det 

vært store strukturelle endringer. Innenfor industrien blir det færre og større 

regionale enheter, som er eid av større eiergrupperinger.  

 

Figur 1.1: Utvikling i sagbruksindustrien i Norge og Sverige i perioden 
2007-2011. Kilde: Moelven. 
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Utviklingen i strukturen innenfor trelastbrukene i Norge og Sverige i perioden 

2007 til 2011 er illustrert i figuren ovenfor. I løpet av få år er antall bruk 

betydelig redusert som en følge av konkurransesituasjonen. Alvoret i 

situasjonen understrekes ytterligere gjennom at selskapet Södra Cell AB har 

besluttet å avvikle sitt eierskap i CTMP-fabrikken i Follafoss etter at 

arbeidsgruppen ble nedsatt. Norske industribedrifter som skal selge sine 

ferdigvarer til utlandet er generelt presset, som følge av et høyt norsk 

lønnsnivå og en sterk norsk krone. Ytterligere ulemper sammenlignet med 

konkurrentene knyttet til manglende tilgang på lokal råvare, gjør situasjonen 

svært utfordrende for skogindustrien i Nord-Trøndelag. Stående kubikkmasse 

og tilvekst i skogene i fylket, viser imidlertid at det innenfor rammene av 

bærekraftig skogbruk vil være faglig forsvarlig å øke avvirkningen betydelig 

sammenlignet med dagens nivå. Utviklingen har imidlertid gått motsatt vei de 

siste årene, avvirkningen i Nord-Trøndelag er redusert, og har de siste 3 

årene ligget i området 400-450’000 kbm. 

 

Figur 1.2: Utvikling i avvirkning i Nord-Trøndelag. Kilde: Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. 

Dette er stikk i strid med skogindustriens ønsker. Industrien ønsker mer 

tømmer fra Trøndelag for å redusere sine transportkostnader og dermed 

bedre sin konkurranseevne. Reduksjonen i andel lokalt virke som 

skogindustrien i Nord-Trøndelag har opplevd de siste par ti-årene er 

dramatisk. Sentrale representanter for industrien tok i oktober i 2011 et initiativ 

ovenfor Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for å igangsette et arbeid for å se på 

mulighetsrommet for å legge bedre til rette for å øke den lokale avvirkningen. 

Det ble avholdt et møte mellom Skognæringa i Trøndelag og Fylkesmannen, 

som resulterte i at det ble nedsatt en arbeidsgruppe med bakgrunn i initiativet. 

Arbeidsgruppen utarbeidet et mandat med utgangspunkt i den negative 

utviklingen i avvirkningen og konsekvensene dette har for industriens 

konkurranseevne.  
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1.2 Skogens samfunnsmessige betydning 

Skogindustrien i Norge eksporterer varer for mellom 10 og 15 milliarder kroner 

årlig, og er en av landets viktigste eksportnæringer. Et aktivt og lønnsomt 

skogbruk, med en konkurransedyktig skogbruksindustri, er viktig for bosetting, 

sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet, senest understreket i 

Landbruks- og matmeldingen1. Skognæringa er svært viktig også for 

Trøndelagsregionen. Målt i produksjonsverdi er skognæringa den tredje 

største, kun bygg- og anleggsnæringa og jordbruk og næringsmiddelindustri, 

har høyere samlet produksjonsverdi2. Norsk skogindustri opptrer i et 

internasjonalt råvare- og produktmarked, og også målt i eksportverdi, er 

skognæringa en av de aller viktigste næringene i Trøndelag.  

Skognæringa har også et vekstpotensial gjennom muligheter for økt aktivitet, 

som gir ny verdiskaping. Økt hogst, økt trebruk og aktive skogtiltak, kan bidra 

til merverdier for Nord-Trøndelag og regionen3. Videre gir Regjeringens 

klimamelding4 et klart signal om at skog skal ha en viktig rolle i norsk 

klimapolitikk. Karbonlageret skal økes gjennom skogreising og andre 

skogkulturtiltak, og trevirke skal brukes for å redusere de fossile utslippene.  

 

Figur 1.3: Skogprodukter levert i 2009, nasjonalt nivå. Kilde: SSB. 

                                                

 

1
 Melding til Stortinget nr. 9. 2011-2012: Landbruks- og matpolitikken 

2
 Westeren, K I. 2004: Landbrukets betydning for den økonomiske utviklingen i Trøndelag. 

Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

3
 Melding om kystskogbruket. 2008 

4
 Melding til Stortinget nr 21, 2011-2012: Norsk klimapolitikk 
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Skogen leverer en rekke ulike produkter, og figuren ovenfor viser at 

tømmerverdien representerer ca 50 % av totalverdien av de såkalte 

skogproduktene. Totalt ble det i 2009 solgt tømmer fra norske skogeiere for en 

førstehåndsverdi på ca 2 milliarder kroner. I tillegg kjøpte primærskogbruket 

varer og tjenester for om lag 890 mill. kroner, hvorav skogavvirkning og 

skogkulturarbeid utgjør i overkant av 800 mill. kroner. 

Foredlingen øker tømmerets eller råstoffets verdi mange ganger fram til ferdig 

produkt, og i 2009 var samlet omsetningen i skogindustrien i Norge på til 

sammen 40,3 mrd. kroner. Trelast- og treforedlingsprodukter er de økonomisk 

viktigste produktene. Omsetning fra skogindustrien tilsvarer om lag 5 pst. av 

den totale omsetningen for industrien samlet i Norge1. 

Merverdien som aktivt skogbruk skaper, understrekes også av 

ringvirkningsanalyser. Tall fra 2007 viser at hver sysselsatt i skogbruket i 

Nord-Trøndelag gir grunnlag for 7 sysselsatte i næringslivet for øvrig 2.  

646 sysselsatte i primærleddet innen trøndersk skogbruk (år 2007) gir grunnlaget for: 

• 2 646 sysselsatte i direkte relatert virksomhet 

• 1 923 sysselsatte i øvrig næringsliv 

• Til sammen 5 195 sysselsatte og en sysselsettingsmultiplikator på 8,0  

(5 195/646) 

1.3 Kjennetegn ved næringa og industrien 

Skognæringa er avhengig av å være internasjonalt konkurransedyktig og 

påvirkes i stor grad av globale konjunkturer. Den største utfordringen for den 

norske skogsektorens konkurranseevne i forhold til andre eksportland på 

verdensmarkedet, er det høye lønns- og kostnadsnivået. Norge har ingen toll 

på tømmer eller treprodukter, og konkurransekraften må derfor baseres på 

produktkvalitet, markedsnærhet, evne til leveranser til rett tid og rasjonelle og 

innovative aktører i verdikjeden.  

Realverdien på tømmer har sunket betydelig over de siste ti-årene, slik at 

skogeierne får relativt sett mindre igjen for tømmeret sammenlignet med 

tidligere. Gjennomsnittlig tømmerpris i 1965 var på ca kr 900,- per kubikkmeter 

omregnet i 2009-kroner3. I 2009, som var preget av finanskrisen, var 

                                                

 

1
 Melding til Stortinget nr. 9. 2011-2012: Landbruks- og matpolitikken 

2
 Kjesbu, E, Sand, R. Sjelmo, O. 2009: landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag. NILF, 

2009-3. 

3
 Statistisk Sentralbyrå. 
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tømmerprisen til sammenligning rundt kr 300,- per kubikkmeter, en nedgang 

på kr 70,- sammenlignet med to år tidligere. Det samme bildet tegnes også 

dersom man ser på realverdien av trelast og papir. Dette gir et bilde på 

hvordan internasjonale konjunkturer påvirker en konkurranseutsatt 

skognæring.  

Skogeierne domineres av mange og små skogeiendommer. Redusert 

realverdi på tømmer, samtidig som det har vært stor lønnsvekst generelt i 

samfunnet de siste tiårene, bidrar til å marginalisere betydningen av 

skogbruksinntekt for skogeierne. Selv om det i samme periode har vært stor 

effektivitetsøkning hos skogsentreprenørene som utfører arbeid med 

skogsavvirkning, så har ikke driftsprisene hatt tilsvarende fallende utvikling 

som tømmerprisene. Dette er et viktig bakteppe for lønnsomhets- og 

aktivitetsutviklingen i primærskogbruket. 

Over en lang periode har det vært en formidabel volumøkning målt i stående 

kubikkmasse i Norge. Figuren på neste side viser at det i løpet av siste 100 år 

har vært en tredobling av stående volum i norske skoger. Volumøkningen 

skyldes flere forhold. Aller størst betydning har systematisk arbeid med 

planting og skogkultur som startet for fullt i siste halvdel av forrige århundre. 

Dette har gitt en kulturskog med langt større produksjonsevne og stående 

volum per arealenhet. Den eldste kulturskogen befinner deg i dag i 

hogstklasse 3 og 4, og vil om 20-30 år gi grunnlag for en betydelig 

volumøkning fra nord-trønderske skoger. Dette skyldes at flatehost og 

tilplanting har gitt en langt større produksjon per arealenhet.  

 

Figur 1.4: Utvikling i stående volum i Norge i perioden 1925-2009 i mill 
kubikk u.b. Kilde Norsk Institutt for skog og landskap. 

For å omsette det kommende avvirkningspotensialet til konkret verdiskaping, 

er det av avgjørende betydning at man opprettholder en konkurransedyktig 
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industri, som gjennom innovasjon og utvikling kan tilfredsstille markedets 

behov for varer basert på skogressursen.  

1.4 Igangværende prosesser og tiltak 

I Nord-Trøndelag har det blitt arbeidet kollektiv og aktivt i en årrekke med tiltak 

bla for å utvikle og øke bruken av skog i et næringsutviklingsperspektiv. 

Situasjonen med fallende andel lokal råvare har pågått siden midten av 90-

tallet, men konsekvensene har blitt forsterket gjennom at avvirkningen fortsatt 

reduseres. De senere årene er det gjennomført en rekke tiltak med 

utgangspunkt i denne utfordringen. I tidligere og pågående arbeider har det 

blitt satt søkelys på virkesutfordringen knyttet til andel lokalt virke og de 

negative konsekvensene dette har for bla konkurransekraft for industrien. 

Denne utfordringen omtales som «vårknipa»1 i skogbruket, - perioden fram til 

kulturskogen når hogstmoden alder. 

1.4.1 Skognæringa i Trøndelag 

Med grunnlag i fylkeskommunens ansvar for regional utvikling, tok 

fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag i 2004 et initiativ som førte til etablering av 

forumet Skognæringa i Trøndelag2. Utfordringen i sagbruksindustrien på grunn 

av stor avvirkningsnedgang sammenlignet med situasjonen på 90-tallet, var 

den direkte foranledningen til opprettelse av dette forumet. Gjennom dette 

arbeidet har det vært en systematisk mobilisering i næringa, forvaltninga og 

politisk. Gode relasjoner og nettverk er bygd opp på regionalt nivå i Trøndelag, 

på landsdelsnivå og lokalt i kommunene. Hensikten har vært å få realisert 

potensialet i skogressursene og sikre grunnlaget for videreforedling i 

Trøndelag. 

1.4.2 Kystskogbruket 

I 2008 ble det arbeidet med en egen melding om Kystskogbruket3 sluttført. 

Også dette arbeidet ble utløst som følge av utfordringer knyttet til tilgangen på 

tømmer for industrien. I tillegg har kystfylkene skogressurser som har blitt 

langt dårligere utnyttet sammenlignet med innlandsfylkene. Kystskogbruket er 

etablert med en tredelt satsing gjennom Felles Fylkeskommunalt 

Oppfølgingsprogram, Skognæringa Kyst og Fylkesmennenes skogfaglige 

                                                

 

1
 Perioden vi er inne i, og som vil vedvare inntil kulturskogen på mer tilgjengelige arealer når 

hogstmoden utvikling. 

2
 Skognæringa i Trøndelag dekker begge trøndelagsfylkene og er et forum som omfatter 

sagbruksindustri, treforedling, bioenergi og trevarevirksomheter. 

3
 En felles fylkeskommunal næringsmelding for kystfylkene fra Rogaland til Finnmark. 
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gruppe. Samarbeidet utvikles videre med utgangspunkt i Kystskogmeldinga. 

Fylkesmennene samarbeider om konkrete satsinger og prosjekter; 

taubanekonsulent, skogsvegprosjekt, FOU-prosjekter, utredninger, 

informasjonstiltak mv. 

1.4.3 De lokale skognettverkene i Trøndelag  

De regionale skognettverkene i Trøndelag arbeider med ulike tiltak for 

utvikling og økt aktivitet i skogbruket. Regionale skognettverk dekker alle 

kommunene i fylket. Nettverkene er godt forankret i næringa og blant politikere 

og forvaltningen i kommunene. Gjennomgående målsetting for prosjektene er 

økt aktivitet og verdiskaping. Satsingsområdene avhenger av de enkelte 

regioners utfordringer. Skognæringa i Ytre-Namdal og Bindal har tre 

satsingsområder; tradisjonelt skogbruk og utnyttelse av skogressursene til 

bioenergi og klimaskogplanting som omfatter tilplanting av nye arealer, med 

vekt på gjengroingsarealer.  

Skognæringa i Indre Namdal har hatt etablering og stell av framtidsskogen, 

skogsvegnettet og økt avvirkning som sine hovedinnsatsområder. Fra 2012 

ble det ansatt skogpådriver i Indre Namdal for å bidra til å øke 

skogkulturaktiviteten samt å få satt i gang flere aktuelle vegprosjekt i 

samarbeid med kommunene. Skognæringa i Midtre-Namdal har i en 

prosjektperiode fram til 2011 gjennomført tiltak rettet mot økt trebruk, økt 

avvirkning, ressursoppbygging og kvalitetssikring av framtidsskogen, bioenergi 

mv. Prosjektet i Midtre Namdal er sluttført, men det arbeides med en planlagt 

videreføring. 

Innherred Skognettverk har hatt målretting av rammevilkårene for 

skognæringa opp mot regionens behov som sitt hovedarbeidsområde. Det 

pågår i dag to prosjekter hvor innherredsnettverket deltar, som begge inngår i 

forskningsprosjektet «Fra ti til en»1. Disse prosjektene omfatter utprøving og 

organisering av samarbeidsløsninger som utløsende faktor for aktivitet i 

skogbruket. Innherred skognettverk utlyste også våren 2012 en stilling som 

pådriver, med planlagt funksjonsområde tilsvarende Indre Namdal. 

I tillegg er kommuner i Nord-Trøndelag delaktige i nettverkene Nidaros i sør 

og Fosen skognettverk. Også her er det fokus på direkte kontakt med 

skogeiere, hvor målet er økt aktivitet. 

                                                

 

1
 Forskningsprosjekt ledet av Bygdeforskning. 
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1.4.4 Regionale skog- og klimaprogram 

I tråd med føringene i Stortingsmeldingen om Landbruks og matpolitikken, 

skal alle fylker/regioner utarbeide regionale bygdeutviklingsprogram. 

Trøndelagsfylkene samarbeider om dette, og arbeidet vil i tillegg være en 

oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag. Bygdeutviklingsprogrammet 

skal forankres politisk i begge trøndelagsfylkene. 

De regionale bygdeutviklingsprogrammene består av tre hovedelementer; 

 Regionale næringsprogram (RNP) 

 Regionale miljøprogram (RMP) 

 Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)  

Den fylkesovergripende delen av programmet skal bestå av overordna 

strategiske føringer og felles satsingsområder. Parallelt med dette skal det 

utarbeides fylkesvise planer for regionalt næringsprogram, regionalt 

miljøprogram og regionalt skog - og klimaprogram.  

Et bredt partnerskap står sammen om arbeidet. Styringsgruppen består av 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Bondelag og 

Bonde - og småbrukarlaget fra begge fylkene samt Allskog BA. Den 

fylkesovergripende delen skal vedtas i fylkestingene i desember 2012. Også 

de fylkesvise og mer operative delprogrammene skal være klare fra 2013. 
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2. MANDAT, MÅLSETTING OG PROSESS 

Andelen lokalt virke har stor betydning for skogindustriens konkurranseevne. 

Bekymring knyttet til konsekvensene av redusert avvirkning i Nord-Trøndelag 

var den konkrete årsaken til at arbeidsgruppen for økt avvirkning ble opprettet, 

med mandat og målsetting. 

2.1 Mandat og deltakere 

I samarbeid mellom Skognæringa i Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag ble følgende mandat utledet: 

1. Det legges til grunn behovet og potensialet for økt avvirkning i fylket. 
2. Gjennom arbeidet skal det utredes mulighetene for å redusere, og 

eventuelt fjerne betydningen av hindre - herunder praktisering av 
INON. 

3. Med bakgrunn i analysene skal det foreslås konkrete tiltak for å 
stimulere til økt avvirkning. 

Arbeidsgruppen vil som et utgangspunkt se på mulighetene for og 

hensiktsmessigheten av å gå nærmere inn i enkelte utvalgte kommuner, for å 

få arbeidet mest mulig konkret. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Oddbjørn Nordset, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, (leder) 

Ingvild Kjerkol/Terje Sørvik, Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

Ole Bakke, Allskog BA 

Amund Saxrud, Norske Skog ASA 

Gisle Tronstad, Inntre AS 

Trond Svanøe Hafstad, SB Skog AS 

Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen (fra juni) 

Svein Karlsen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Kirsten Ingjerd Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

For å bistå arbeidsgruppen ble det nedsatt en sekretariatsgruppe, som har 

gjennomført arbeidet med å sammenstille kunnskap og utarbeide notater med 

utgangspunkt i bestillinger fra arbeidsgruppen. Dette har gitt grunnlaget for 

sluttrapporten, med forslag til innsatsområder og tiltak. 

Sekretariatsgruppen har bestått av: 

Anna Ceselie Brustad Moe, Allskog,  

Siv Merethe Gederaas Belbo, Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

Eldar Ryan, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen  

Kjersti Kinderås, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Skognæringa i Trøndelag 

Jan Olsen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen 

Gisle Westrum, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen 

Rune Saursaunet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen 

Jon Olav Veie, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen, (leder) 
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2.2 Målsetting 

Lokalt virke har stor betydning for industriens konkurranseevne. Transport-

kostnadene utgjør en vesentlig andel av totalkostnaden knyttet til råvarer. 

Tømmer avvirket i Nord-Trøndelag gir i følge industrien en gjennomsnittlig 

inntransportkostnad som ligger i størrelsesorden 50 % av virke fra våre 

nærmeste «importområder», Jämtland og Sør-Trøndelag. Som vist tidligere i 

figur 1.2, har avvirkningen i Nord-Trøndelag gått betydelig ned, og 

hogstkvantumet i 2011 nærmer seg halvparten av hva som ble avvirket tidlig 

på 90-tallet. Avvirkningen de siste tre årene ligger i størrelsesorden 60 % av 

potensialet som fremgår av skogressursanalyser utført av Skog og Landskap. 

Det betyr at det er mulig å øke andelen lokalt virke til industrien er betydelig, 

ved å sette i verk de riktige tiltakene. 

Hovedmålsettingen for arbeidet er å foreslå tiltak som øker avvirkningen i 

Nord-Trøndelag, slik at avvirkningspotensialet innenfor rammene av 

bærekraftig skogbruk gjøres tilgjengelig for verdiskaping. Herunder: 

1 Foreslå tiltak som øker avvirkningen med minimum 100 000 m3 
sammenlignet med 2011 innen 3 år (25 % økning) 

2 Foreslå ytterligere tiltak som kan øke avvirkningen inntil prognosert 
potensial i fylket 

 

100 % 

       

 
             Tiltak 

 
  

    

 Tiltak   

 
  

   

 Tiltak     

 
  

  

Tiltak…       

 
  

 

Tiltak …. 

60 %    

 Tiltak «kort sikt» - 3 år 

        

 
  

 
              

 

Volum avvirket i 2011 
  

 
  

 
              

0                

Figur 2.1: Tiltaksmodell for økt avvirkning i Nord-Trøndelag 
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Arbeidet innrettes mot følgende forhold: 

a. Innsatsområder og tiltak i lokal og regional forvaltning som 

bidrar til økt forutsigbarhet i forvaltningens praktisering i saker 

som har betydning for skogbruket 

b. Innsatsområder og tiltak rettet mot skogeiere, som stimulerer til 

økt avvirkning 

c. Initiering av infrastrukturtiltak med sikte på økt avvirkning 

d. Initiering av nasjonale myndighetsstyrte tiltak som kan gi økt 

avvirkning 

2.3 Avgrensing av arbeidet 

Arbeidet som skognæringa og fylkesmannen har tatt initiativ til i Nord-

Trøndelag, bygger på tilgjengelig og etablert kunnskapsstatus fra tidligere og 

pågående utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i dette er det prioritert noen 

hovedtema, som er ansett som sentrale for å øke avvirkningen på kort sikt. 

Arbeidet har med andre ord ikke hatt som målsetting å gjøre en helhetlig 

analyse av skognæringa for å identifisere innsatsområdene. Videre er det lagt 

vekt på å identifisere tema hvor Fylkesmannen, og offentlige myndigheter for 

øvrig, har en rolle for å bidra til å legge grunnlaget for økt avvirkning. Dette 

betyr ikke at andre behov og tiltak holdes utenfor, men at de kanaliseres 

videre til riktig adresse. 

2.4 Prosess og gjennomføring 

Arbeidsgruppen hadde første møte i februar 2012, hvor mandatet ble drøftet 

og det ble lagt føringer og strategier for sekretariatsgruppens arbeid. 

Sekretariatet har med dette utgangspunkt utarbeidet fagnotater basert på 

eksisterende kunnskapsstatus, og i tillegg hatt et hovedfokus på tiltaksdelen 

opp mot mandatet. Det er utarbeidet underlagsdokumenter knyttet til noen 

prioriterte områder, med følgende tema: 

 Skogressursen i Trøndelag 

 Skogindustrien i Trøndelag 

 Inngrepsfrie områder (INON) 

 Skogsbilveger/drift i bratt terreng/INON 

 Miljøverdier i skog 

 Veiledningsbehov og forvaltningsressurser 

 Tynningshogst i Nord-Trøndelag 

 Økonomiske virkemidler i skogbruket 
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Med utgangspunkt i sammenstillingen av kunnskap og diskusjonene som er 

ført, er det utarbeidet konkrete forslag til tiltak. Det er også gjort vurderinger av 

hvilke effekter de ulike tiltakene vil ha/kan ha.  

Arbeidet for å legge til rette for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag, har fått 

oppmerksomhet fra ulike hold, og arbeidsgruppen har mottatt flere skriftlige 

innspill og initiativ knyttet til arbeidet.  

Etter initiativ fra Fylkesmannen er det arrangert et møte med representanter 

for de store firmaskogene i fylket, og det er videre tatt initiativ til et seminar for 

representanter for kommunene i Nord-Trøndelag. Firmaskogene representerer 

en ikke uvesentlig del av skogressursen i fylket. Ressursene er aktivt forvaltet 

og eiere/ansatte har stor interesse og kunnskap om egne skogressurser. 

Hensikten med dette møtet var dels å få oversikt over hvordan de vurderte 

egen ressurssituasjon og strategi framover, og dels å få innspill til pågående 

arbeid. 

Kommunene, som representerer førstelinjetjenesten i forvaltningen, er og vil 

fortsatt være aktive medspillere som har god kunnskap om skogeierne, 

skognæringa og virkemidlene. Kommunene er også viktige som aktive 

tilretteleggere for å få økt fokus på utvikling av skognæringa. For å nå målene 

med arbeidet, er det svært viktig å lykkes med forankring i kommunene.  
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3. SENTRALE FAKTA OG UTVIKLINGSTREKK 

Det har over lang tid pågått arbeid med å engasjere skogeierne og legge til 

rette med satsinger og virkemidler for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag. 

Det betyr at det finnes god kunnskap om utfordringen og hvordan ulike tiltak 

virker. Sammenhengene er komplekse, og mange faktorer vil være med å 

påvirke resultatet målt i avvirket skog. Med utgangspunkt i status i Nord-

Trøndelag og tilgjengelig kunnskap på området, beskrives i dette kapitlet noen 

hovedtrekk som har stor betydning som bakgrunn for innrettingen av 

tiltaksdelen i arbeidet. 

3.1 Skogindustriens behov for virke 

Skogindustrien i Nord-Trøndelag har behov for økt andel lokalt råstoff for å 

sikre sin konkurranseevne over tid. En kartlegging til de største 

skogindustriaktørene i Trøndelag er gjennomført, for å få oversikt over dagens 

råvarestrøm og tømmerimport.  

Tabell 3.1: Virkesforbruk Trøndelag, 2011. Egen datainnsamling. 

Trelast Årlig prod. 
2011 

Virkeforbruk 
2011 

Virkebehov pr år 
 

InnTre AS, Steinkjer, 
Snåsa og Verdal 

105.000 m³ 207.000 m³ 300.000 m³ 

Kjeldstad AS,  
Selbu og Støren 

80.000 m³ 155.000 m³ 200.000 m³ 

Moelven Van 
Severen, Namsos 

110.000 m³ 210.000 m³ 250.000 m³ 

SUM Ca 295.000 m³ 
trelast 

Ca 572.000 m³ 
sagtømmer  

Ca 750.000 m³ 
sagtømmer 

Papir- og papir-
masse, industriflis 

    

Norske Skog,  
Skogn 

550.000 tonn 
avispapir 

545.000 m³  
+ 28.000 m³ flis  

700-800.000 m³ 
Avhengig av 

prod.volum og 
andel returfiber 

Södra Cell Folla, 
Verran 

100.000 tonn 
CTMP: 

266.000 m³  
 

257.500 m³ 
(130.000 m

3
 rund) 

(127.500 m
3
 flis) 

Elkem Thamshavn, 
Orkanger 

Ikke aktuell 60.000 m
3 

(tilsvarer 150’ lm
3
) 

60.000 m
3
 

(tilsvarer 150’ lm
3
) 

SUM  Ca 899.000 m³ Ca 1.120.000 m³ 

Bioenergi og 
bygdesager  

   

Mindre bioenergi-
anlegg  

180 GWh årlig 45.000 m³ 
+ 20.000m³ i Trd 

120.000 m³ mest 
lauvskog (+Trd) 

Bygdesager (ca 30)  Har ikke tall Ca 6.000 m³ Ca 6.000 m³ 

SUM  Ca 71.000 m³ Ca 126.000 m³ 

Aktørene samlet 
SUM totalt 

 
Ulike produkter 

 
Ca 1.540.000 m³ 

 
Ca 2.000.000 m³ 
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I tallene for virkesforbruk, er sagflis levert fra lokale sagbruk holdt utenfor 

oppsummeringen for forbruk, slik at samme virke ikke regnes flere ganger. 

Tabellen viser et samlet forbruk i 2011 i størrelsesorden 1,5 millioner m3 

råvare til skogbruksindustrien i Trøndelag. Det hentes betydelig mengder 

importert virke fra Sverige til industrien i Trøndelag. I prinsippet er det per i 

dag ikke konkurranse om Trønderske tømmerråvarer fra importører i Sverige, 

men det er i stor grad konkurranse fra svenske sagbruk om skurtømmer som i 

dag eksporteres fra Sverige til sagbruk i Midt-Norge. 

3.1.1 Hvor kommer virket til industrien fra i dag? 

Aktørene navngitt i tabellen foran har også blitt spurt om hvor dagens 

tømmervirke hentes fra i dag. Dette tallmaterialet viser at 800-900 000 m3 

kommer fra Trøndelagsfylkenes skoger, mens i størrelsesorden 600 000 m3 

ble fraktet inn fra tilgrensende områder i 2011. Herav utgjør import ca 370 000 

m3, mens resterende fraktes inn til Trøndelag fra Nordland, Vestlandet og 

Østlandet. I disse tallene er Trøndelagsfylkene sette under ett. 

3.2 Skogressursen i Nord-Trøndelag 

Det produktive skogarealet i fylket var ved siste fylkestakst (1995-1999) 6,22 

millioner dekar. Arealet fordelte på ulike hogstklasser er vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 3.1: Det produktive skogarealets fordeling på hogstklasser. Kilde: 
  NIJOS 1997. 

Skogressursanalyser utført av Skog og landskap (2005) viser at 

avvirkningspotensialet i Nord-Trøndelag er 0,7 millioner m3 pr år for gran og 

furu i et kortsiktig perspektiv (10-20 år). I Sør-Trøndelag viste tilsvarende 

beregning 0,4 millioner m3. Til sammen gir dette et netto balansekvantum på 

1,1 millioner m3 for Trøndelag. Her ligger det ikke inne forutsetninger om krav 
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til positiv driftsnetto, og det er kun gjort en reduksjon i balansekvantumet på 

30 % for miljøhensyn, terreng, topp og avfall mv.  

De samme analysene av skogressursene viser at 63 % av den samlede 

ressursen i hogstklasse 4 og 5 står mindre enn 1 km fra eksisterende vei. 

Dersom man tar bort alt terreng med driftsvansker, alt areal på laveste 

bonitetsklasse og alt areal mer enn 1 km fra dagens veinett, så reduseres 

avvirkningspotensialet til 0,42 millioner m3. Det betyr at dersom man skal ha 

ambisjoner om en vesentlig økning, så må det også avvirkes i områder med 

betydelig avstand til vei, i områder som er brattlendt og i områder med lavere 

bonitet. 

I en nyere rapport utarbeidet for Kystskogbruket1 har Skog og landskap 

beregnet ulike prognoser for framtidig tilgang på virke i kystfylkene. Her er 

begge Trøndelagsfylkene sammenstilt i en region.  

Tabell 3.2: Balansekvantum for ulike prognosealternativer, Trøndelag. 
Kilde: Skog og landskap, 11/2011. 

Alternativ prognose Mill. 
m

3
 ub. 

1. Fullt areal 2,37 

2. Utelatt areal med driftsnetto < -50 kr / m3 2,11 

3. Utelatt areal med driftsnetto < 0 kr/ m3 1,97 

4. Utelatt areal med driftsnetto < 50 kr/ m3 1,75 

7. Fullt areal. Reduksjon for miljørestriksjoner 2,02 

8. Utelatt arealer med driftsnetto < 50 kr/ m3 og miljørestriksjoner 1,53 

 

Tabellen viser at dersom man utelater alt areal med driftsnetto mindre enn kr 

50,- per m3, og gjør en reduksjon på grunn av miljørestriksjoner på 15 %2, så 

vil avvirkningspotensialet i regionen være 1,53 millioner m3 i 

prognosealternativ 8 i tabellen ovenfor.  

Hvis det videre gjøres fradrag for andel lauvvirke og foretas en omberegning 

fra skogskubikk til målekubikk, så gir dette et netto balansekvantum i 

størrelsesorden 1,2 millioner m3 for Trøndelag. Dette viser at det er stor grad 

av sammenfall i prognoseringen av avvirkningspotensialet for Trøndelag, med 

et samlet avvik på 0,1 millioner m3. 

                                                

 

1
 Granhus A., Andreassen K., Eriksen R., og Astrup A. 2011. Skogressursene langs kysten. 

Rapport 11/2011. Norsk Institutt for skog og landskap. Rapport 11/2011. 

2
 Sørgaard, G et al 2012. Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i 

norske skoger. Norsk Institutt for skog og landskap. Rapport 02/2012. 
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Skogressurstallene ovenfor har «fylke» som minste enhet. Ressurs-

kartlegginger i enkeltkommuner gjennom skogbruksplaner omfatter kun deler 

av kommunen, og for flere områder er firmaskoger og allmenninger mv ikke 

tatt med. Gjennom det pågående arbeidet med hovedplaner for skogsbilveger, 

vil man opparbeide bedre oversikt over hvor ressursen står. 

 

Figur 3.2: Det produktive skogarealets fordeling på bonitetsklasser Kilde: 
  NIJOS 1997 

Av figuren ovenfor fremgår det at 68 % av det produktive skogarealet er å 

finne i områder med middels og lavere bonitet, det vil si bonitet 14 og lavere. 

37 % av volumet i hogstklasse IV og V står videre på arealer som er mer enn 

1 km fra leveringssted ved vei eller sjø. I tillegg står 31 % av samlet volum i 

hogstklasse 5 i bratt terreng, som krever taubanedrift eller andre alternative 

driftsmetoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3: Andelen av hogstklasse 4 og 5 på hhv lav bonitet (11 og  
  lavere), volumandelen i bratt terreng og volumandel med  
  driftsveg > 1 km. Kilde: Skog og landskap. 
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Sammenstillingene ovenfor viser at vil være knyttet til dels store utfordringer i 

å oppnå betydelig økt avvirkning i Nord-Trøndelag. Skogeier vil kreve en 

positiv driftsnetto av en viss størrelse for å sette i gang hogst. Det betyr at 

summen av tømmerpris minus driftskostnader pluss stimulerende virkemidler 

må gi en positiv netto for skogeier slik at avvirkning blir interessant. Prognosen 

viser at en vesentlig andel av tilgjengelig virke i hogstklasse 5 befinner seg på 

lavere boniteter, samtidig som vesentlig andel av volumet står i bratt terreng 

eller langt fra eksisterende vei. Dette skaper utfordringer for driftsnettoen for 

skogeier, og medfører at det vil være behov for virkemidler som kan føre til økt 

avvirkning i marginale områder. 

3.2.1 Potensialet i tynningshogst 

Sluttavvirkning av hogstmoden skog i hogstklasse 5 utgjør hovedgrunnlaget 

for å gi skogbruksindustrien skurtømmer og massevirke. I tillegg kan det være 

et betydelig potensial, spesialt for massevirke, i tynningsbestander. I Skog og 

Landskaps avvirkningsprognoser, inngår allerede tynningsvirke i beregnet 

tilgjengelig ressursgrunnlag. Hovedutfordringen knyttet til tynning1 ligger i å 

informere og legge til rette med kunnskap og ulike stimulerende tiltak ovenfor 

skogeier, som gjør at tynningsdrifter blir gjennomført.  

I et møte med representanter for de store selskapsskogene i Nord-Trøndelag2, 

ble tynningspotensialet trukket fram som et vesentlig mulighetsområde for å 

øke tilgangen på massevirke til skogindustrien på kort sikt. 

En av de viktigste utfordringene knyttet til tynning, ligger i at dette ikke er en 

åpenbar del av skjøtselstrategien for granskog i Trøndelag. Med anbefalt 

regime for planting og ungskogpleie, representerer ikke tynning et nødvendig 

skjøtselstiltak i skogen. Hovedargumentene for tynning er å utnytte virke som 

ellers ville gått tapt gjennom selvtynning, og som dermed hadde råtnet i 

skogen. Tynning er derfor et inngrep som utføres først når skogeier er ajour 

med planting og ungskogpleiebehovene på eiendommen. 

Tynning er utfordrende på mange vis, da det er mange faktorer som skal 

vurderes før tynning iverksettes. Feilvurderinger kan ødelegge framtidas 

bestand og faktisk påføre skogeier tap når skogen skal avvirkes. Derfor er det 

helt nødvendig å ta en grundig vurdering av hvert enkelt bestand på forhånd 

for å vurdere om det er fornuftig å gjennomføre tynning. Dette er vurderinger 

                                                

 

1
 Tynning er å fristille et riktig antall av de beste trærne av de beste treslagene jevnest mulig 

fordelt i bestandet. Tynning utføres i skogens hogstklasse 3-4, som er skog med alder 20-60 år 
på beste bonitet og 30-90 år på middels bonitet. 

2
 Namdal Bruk, Statsskog, Ulvig Kjær, Steinkjer kommuneskoger, Firma Albert Collet, Meråker 

Brug, Vinje Brug, Verdalsbruket, By Brug. 
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knyttet til skogens tilstand, fare for skade og råte, vurdering av tynningsstyrke, 

risiko for vindfall mv. Dette er faglige vurderinger som mange skogeiere vil ha 

behov for ekstern kompetanse til å gjennomføre. 

Tynningsvirke fra førstegangstynning består overveiende av små dimensjoner 

som egner seg godt som massevirke. Enkeltstokker vil ha skurtømmer 

dimensjon, men det vil i all hovedsak være virke for massevirkeindustrien. Er 

det liten prisdifferanse mellom massvirke og skurtømmer, fører det til at man 

ikke tar kostnaden med å sortere. Kjøpere av massevirke har også en 

stimuleringsordning hvor det betales et tillegg på kr 20,- pr m3 dersom hele 

partiet fra en tynningsdrift går til massevirkeindustrien. 

For å få volum av betydning fra tynning må det legges til rette for maskinell 

tynning. For å tynne tidlig nok må tynningen begrenses til hogstklasse 3. 

Dersom man både skal få effekt av tynninga og et økonomisk utnyttbart 

volum, begrenses maskinell tynning til bonitet G 14 og bedre. Av dette arealet 

anslås det at halvparten ikke egner seg for tynning fordi terrenget er for bratt, 

fuktig eller ujevnt, at det ikke er utført ungskogpleie eller at arronderingen er 

for utfordrende til at det kan kjøres.  

 

Figur 3.4: Tynningshogst i Nord-Trøndelag: Kilde: FMLA 

I løpet av de siste 25 årene er det gjennomført flere prosjekter i Nord-

Trøndelag for å få økt tynningsaktivitet. Erfaringene viser at aktiviteten øker så 

lenge det settes inn ressurser til å oppsøke skogeiere, kartlegge aktuelle 

tynningsbestander og organisere tynningsoppdrag, samtidig som det ytes 

tilstrekkelig tilskudd til å få lønnsomhet i selve tynningsprosjektet. Med unntak 

av tynningsprosjektet i Nidaros, har ingen prosjekter oppnådd varig økning i 

tynningsaktiviteten. 
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Ved å tynne halvparten av arealene på hogstklasse 3 i bonitet G 14 og bedre, 

kan det tynnes på ca 10 000 dekar årlig i Nord-Trøndelag. Med et uttak på 5 

m3/da vil dette gi et årlig tynningsvolum på 50 000 m3 fra maskinell tynning i 

Nord-Trøndelag. Å tynne halvparten av hogstklasse 3 på G14 og bedre i fylket 

vil være en ambisiøs målsetting, som man ikke når uten betydelig 

virkemiddelbruk. I 2009 ble det gitt tilskudd til maskinell tynning i hele fylket, 

og man nådde et volum på 30 000 m3. I Skog og Landskaps 

avvirkningsprognoser som det er henvist til tidligere, inngår allerede 

tynningsvirke som en del av det tilgjengelige ressursgrunnlaget. Et 

virkespotensial i størrelsesorden 50 000 m3 fra tynning, kan med de riktige 

virkemidlene representere et viktig bidrag for å øke avvirkningen på kort sikt. 

3.2.2 Oppsummering av virkespotensialet 

Tilgjengelige takster av skogressursen i Nord-Trøndelag viser at 

avvirkningspotensialet for fylket er ca 0,7 millioner m3 pr år innenfor et 

perspektiv på 10-20 år, uten at det påvirker framtidig avvirkning. Med dagens 

priser og virkemidler ble 60 % av potensialet avvirket i 2011. For å øke uttaket 

vesentlig, må det stimuleres gjennom et sett av virkemidler. 

Kompetansehevende tiltak, veiledning og oppsøkende virksomhet, og økt 

tømmerpris og/eller økonomiske virkemidler som gir skogeier større andel av 

verdiskapingen, vil sannsynligvis være viktige bidrag i en slik sammenheng. 

3.3 Inngrepsfrie naturområder og miljøverdier i 
skog 

3.3.1 Inngrepsfrie naturområder – INON 

Verktøyet «Inngrepsfrie naturområder i Norge» (INON) ble etablert som en 

indikator på arealbruksutviklingen over tid, for å kunne gi status for natur uten 

tyngre tekniske1 inngrep i Norge. Kartlegging av inngrepsfri natur i Norge 

(INON) viser hvilke områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna 

tyngre tekniske inngrep. Siden midten av 1990-tallet vært det vært en nasjonal 

politikk at hensyn til urørte/inngrepsfrie naturområder skal tas for framtida. 

Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste 

inngrep.  

 Villmarkspregede områder (Vm). Områder fem kilometer eller mer fra 
tyngre tekniske inngrep   

                                                

 

1
 I hovedsak veier med lengde over 50 meter, godkjente barmarksløyper, kraftlinjer, 

vindturbiner, masseuttak, skianlegg, rørgater, vannmagasiner, regulerte elver og bekker. 
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 Inngrepsfri sone 1. Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre 
tekniske inngrep  

 Inngrepsfri sone 2. Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre 
tekniske inngrep  

Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep 

betegnes som inngrepsnære eller buffersone.  

I forbindelse med arbeidsgruppens mandat om å foreslå tiltak som stimulerer 

til økt avvirkning, kommer INON til praktisk uttrykk i forbindelse med 

planlegging og saksbehandling knyttet til bygging av nye skogsveier. I 

perioden 2007 – 2010 gav Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalelser i 151 

saker, hvorav INON er omtalt i 19 (13 %). Det betyr at saksmengden hvor 

INON berøres er relativt beskjeden. 

Tabellen nedenfor viser at 65,1 % av hogstklasse 5 ligger enten i INON-sone 

eller i området mellom INON-sone og inngrep – den såkalte buffersonen. 16 % 

av hogstklasse 5 i Nord-Trøndelag tilhører sone Villmark og tilgrensende 

soner 1 og 2, mens motsatt, 84 % av hogstklasse 5, ikke berøres av sone 

Villmark og tilgrensende soner 1 og 2. 

Tabell 3.3: Hogstklasse 5 i Nord-Trøndelag i forhold til INON. Kilde: NIJOS 
2004. 

Sone Prosent av 

hogstklasse 5 

(areal) av all 

produktiv skog 

I tilhørende 

buffersone   

(0-1 km fra 

veg/inngrep) 

Sum INON og 

buffer 

Sone Vm og til-

grensende Soner 

1/2 

9 % 6,9 % 15,9 % 

Sammenhengende 

Soner 1/2 

7,6 % 8,7 % 16,3 % 

Isolerte  

Soner 2 

8,7 % 24,2 % 32,9 % 

Sum 25,3 % 39,8 % 65,1 % 

 

Det vil etter all sannsynlighet være en viss overlapping mellom ikke 

lønnsomme avvirkningsområder og INON. Dette skyldes overrepresentasjon 

av områder med lang transportavstand og lavere bonitetsklasse sammenlignet 

med gjennomsnittet. Konfliktnivået mellom INON og skogbruksinteresser i 

Nord-Trøndelag kan derfor karakteriseres som relativt begrenset, med 

bakgrunn i skogens faktiske beliggenhet og i lys av tilgjengelighet og forhold 

knyttet til skogens kvalitet.  
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Arbeidet som nå gjennomføres med Hovedplaner for skogsbilveger i alle 

kommuner i Nord-Trøndelag, vil gi en god oversikt over skogressursene og 

behovene for nye skogbilveger. Dette kan åpne for økt grad av forutsigbarhet 

for skogeier gjennom f.eks forvaltningsmessige forhåndsavklaringer 

vedrørende inngrepsfrie naturområder. 

3.3.2 Miljøverdier i skog 

Senest i Landbruks- og Matmeldingen 1 fastslås det at økt aktivitet i skogen 

skal kombineres med bedre kunnskap om miljøverdier i skog og styrkede 

miljøhensyn i skogbruket. Omkring halvparten av artene på Norsk Rødliste 

finnes i skog, og da spesielt i gammel skog med dødved og i rike skogtyper. I 

denne sammenheng er gammel granskog over 150-200 år spesiell verdifull, 

og i slik skog finnes mange og sjeldne arter. Kunnskap etableres gjennom 

systematiske kartlegginger av arter, naturtyper og MIS-registreringer. 

Biologisk mangfold ivaretas gjennom flersidig skogbruk og vern etter 

naturmangfoldloven. Vern på privat grunn skjer etter frivillige tilbud. Vern 

krever (svært) høy naturkvalitet og er spesifikt i forhold til kriterier og 

skogtyper. Vern har i Nord-Trøndelag god dekning i høyereliggende strøk, og 

mindre god dekning i lavereliggende områder. Pr i dag er ca 4,5 % av 

produktiv skog i Nord-Trøndelag vernet, samt at ca 0,9 % er foreslått vernet. 

Potensialet for ytterligere vern i låglandet er begrenset ut fra grunneierstruktur 

og påvirkningsgrad av skogen her. 

Ulike skogtyper har forskjellig biologisk mangfold, men det meste av arealet er 

ikke sensitivt. Noen skogtyper er biologisk rike og viktige som naturtyper. Av 

disse er to skogtyper spesielt viktig i Nord-Trøndelag, noe som gir utfordringer 

så vel for miljø som for skogbruk. Begge skogtyper står i Norsk rødliste for 

naturtyper og dette gjelder: 

 Boreal regnskog (kystgranskog, internasjonalt spesiell skog)  

 Kalkskog  

Kalkskog har flere meget sjeldne og spesialiserte arter, herunder nevnes 

spesielt ulike orkideer og sopper. Kalkskoger er inndelt i flere underkategorier, 

(høgstaude-grankalkskog, lågurt-kalkgranskog, kalkrik lavfuruskog med flere) 

som er å finne på Norsk rødliste over naturtyper, og hvor underkategorien 

lågurt-kalkgranskog er truet, rødliste-kategori VU (sårbar), og de andre er å 

finne i kategori NT (nær truet).  

                                                

 

1
 Melding til Stortinget nr. 9. 2011-2012: Landbruks- og matpolitikken 
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Lønnsom avvirkning av skog må baseres på effektive og rasjonelle 

planleggings- og driftsopplegg. Utfordringen knyttet til miljøhensyn, er i stor 

grad knyttet til å etablere riktig miljøinformasjon til riktig tid før drift. 

3.4 Transportkostnadenes betydning 

Transportkostnadene har vesentlig betydning for skogindustrien, med en 

råvare som representerer store volum og spesialisert frakt. Industriaktørene er 

avhengig av å kjøpe råvarer innenfor et avgrenset geografisk område, basert 

på kost-/nyttevurderinger i bedriftene. Hva industrien aksepterer når det 

gjelder nivå, avhenger av kapasitetsutnyttelse, markedssituasjon og andre 

forhold i bedriftene og i tømmermarkedet. Økt andel lokalt volum av 

tømmerråvare, betyr reduserte kostnader og medfører økt konkurransekraft. 

Likevel vil man aldri oppnå at Trøndelag blir selvforsynt med tømmer til egen 

industri. Sverige, i tillegg til Vestlandet og Nord-Norge, vil alltid være viktige 

råvareleverandører til den trønderske skogindustrien. Denne avhengigheten er 

i dag gjensidig. Dette skyldes en sterk strukturrasjonalisering innen 

skogindustrien med oppkjøp, sammenslåinger og nedlegging av mange 

bedrifter de siste 20-30 år. For industrien er det også sett på som en fordel å 

hente tømmer fra disse områdene framfor annen import, fordi kvaliteten på 

virket er kjent. 

På samme strekning har SINTEF1 kalkulert kostnadene for tømmertransport 

på jernbane til å være 1/3 av kostnadene for transport på bil. Båttransport 

regnes som den rimeligste transportformen, og utgjør kun 1/9 av kostnadene 

for biltransport på samme strekning. Disse tallene er imidlertid ikke direkte 

sammenlignbare. For båttransport vil det innebære to eller flere fordyrende 

omlastinger fra tømmervogntog i skogen, omlasting på kai og i mange tilfeller 

nok en omlasting fra kai til industri. Det samme gjelder for jernbanetransport. 

Disse omlastingene gir stort utslag i transportkostnadene, og bidrar til at lokalt 

tømmer med direkte transport gir det rimeligste virket til industrien forutsatt 

dagens vilkår og transportkostnader.  

For tømmertransport forhandles det om transporttariffer som er bygd opp med 

fastledd, omlastingskostnader, km-kostnader pr m3 avhengig av 

vegstrekningens bæreevne. Bare for inntransportområdet Innherred er det ca 

30 ulike transporttariffer. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på inntransportkostander av tømmer til 

industrien i Nord-Trøndelag, hvor det fremgår at inntransport innenfor 

                                                

 

1
 Nørstebø V. et al. 2011. Transport av skogsvirke i kyststrøk. Sintef rapport A20874 – 2011. 
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kjerneområdet har en kostand i størrelsesorden 50 % av tilgrensende 

regioner. 

Transport fra Nordland

170-220,-kr pr m3

Transport fra Sverige

180,-kr pr m3

Transport fra Sør-Trøndelag

160,-kr pr m3

Transport fra Nord-Trøndelag 

70-80,-kr pr m3

Transportkostnader

Eksempel 1

 

Figur 3.5: Transporteksempel 1. 

Eksemplet er forenklet og stilisert, men bygger på erfaringstall fra 

skogindustriaktører i Nord-Trøndelag.  

3.4.1 Kystskogen fra Vestlandet og Nordland 

Satsinga på skogreising i kystfylkene fra 1950-tallet og framover, har gitt 

resultater, og avvirkning av de tidligste feltene på Vestlandet er igangsatt, og 

vil kunne øke raskt i årene framover. For fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn 

og Fjordane og Møre og Romsdal, er det tilplantet 1,5 millioner dekar, noe 

som gir grunnlag for en årlig avvirkning i størrelsesorden 1,5 mill m3 over tid.  

Høstingstidspunktet for skogreisningsfeltene i Nord-Norge vil komme noe 

seinere, men også dette vil over tid representere en vesentlig virkesressurs for 

industrien i Trøndelag1. Avvirkningen i Nordland fylke nådde i 2011 et nivå på 

170.000 m3. Med dagens rammebetingelser for tømmertransport, ser man at 

transport fra Nordland vist i figur 3.4 har en kostnad i størrelsesorden kr 170-

220 pr m3 inn til industri i Nord-Trøndelag. Dette er høyt, og gir en 

transportkostnad som er nesten 3 ganger høyere enn lokalt virke. Gjennom 

bla arbeidet med kystskogmeldinga, har behovet for infrastruktur inkludert 

                                                

 

1
 Melding om kystskogbruket, 2008. 
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kaianlegg blitt trukket fram som et viktig tiltak for å gjøre virkesressursen langs 

kysten mer tilgjengelig og konkurransedyktig for industrien.  

«Kortest mulig avstand fra skog til sjø har store fortrinn transportøkonomisk, 

dersom plasseringen av kaiene og logistikken for vegtransporten er optimal». I 

Nord-Norge vil flere og mindre kaianlegg, være mest kostnadseffektivt å 

bygge ut. Gjennomsnittlig transportavstand til kai er over 80 % lenger i 

Nordland og Troms sammenlignet med Vestlandsfylkene1. Flere kaianlegg vil 

bety lavere kostnad for biltransport regnet pr transportert enhet. Til sammen er 

14 kaier prioritert bygd langs kysten.  

Gjennom de ekstraordinære midlene i revidert nasjonalbudsjett for 2012, vil 

bygging av utskipingskai i Ørsta nå kunne realiseres. Dette vil bidra positivt for 

skogindustrien i Trøndelag, men transportkostnadene er likevel høye 

sammenlignet med transport av lokal tømmerråvare. Tømmer fra kystfylkene 

fraktes også til utlandet, og skogindustrien i Trøndelag konkurrerer i det 

internasjonale markedet om disse båtlastene. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på transportkostnad fra Møre- og 

Romsdal og Sør-Trøndelag til industri i Sør-Trøndelag. Med slike 

transportkostnader til Sør-Trøndelag er dette virket mindre interessant for 

industrien i Nord-Trøndelag med dagens kostnadsbilde. 

Transport fra Sør-Trøndelag 
80,-kr pr m3

Transport fra Møre og Romsdal

180,-kr pr m3

Transportkostnader,

Eksempel 2

 

Figur 3.6: Transporteksempel 2. 

                                                

 

1
 Nørstebø, V. S. et al 2011: Transport av skogsvirke i kyststrøk. SINTEF, Rapport A20874 – 

2011. 
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3.5 Skogeieren i 2012 

I Nord-Trøndelag domineres eierskapet til skog av mange og små 

skogeiendommer eller gårdsskoger. Antall eiendommer med produktivt 

skogareal over 25 dekar er vel 6 300 mens antallet eiendommer over 100 daa 

er ca 5 0001. Private skogeiere eier i størrelsesorden 65 prosent av det 

produktive skogarealet i Nord-Trøndelag. I tillegg til de privateide 

skogeiendommene, er det noen større upersonlige skogeiere, som Staten 

(Statskog og statsallmenninger), Kommuner, Opplysningsvesenets fond, 

bygdeallmenninger, aksjeselskaper og stiftelser. Selv om bildet er noe mer 

nyansert er det et generelt trekk at firmaskoger og store eiendommer har vært 

drevet og drives mer profesjonelt sett ut fra et tradisjonelt skogbruksståsted. 

Dette skyldes flere forhold, men skogens betydning for foretakets økonomi har 

sannsynligvis vært avgjørende. Dette har også resultert i at kompetansen om 

skog og skogbruk er beholdt i større grad sammenlignet med på de mindre 

eiendommene.  

Skogeieren er en nøkkelperson som eier og forvalter av egne ressurser. En 

skogeier kan imidlertid være skogeier uten at det skjer aktiv skogbruksdrift på 

eiendommen. På mindre og mellomstore eiendommer kan det gå ett eller flere 

tiår mellom at det foretas hogst eller skogkulturtiltak. Dette kan være en riktig 

tilpassing skogbruksfaglig sett for enkelte skogeiere, mens det er hos andre 

skyldes mangel på kunnskap og interesse for å forvalte skogbruksressursen. 

Tidligere var det mer vanlig å fordele uttaket over flere år og forholde seg til 

balansekvantum, og for mange ble dette sett på som en «øvre grense» for 

hvor mye som kunne avvirkes. De seinere årene har det blitt mer vanlig å ha 

færre drifter og ta ut større andel av den hogstmodne skogen samtidig. Dette 

er et resultat av at stordrift er mer rasjonelt og gir bedre økonomi når det skal 

brukes hogstmaskin. Dette har ført til at kompetansen, både hos skogeier og i 

veiledningsapparatet har blitt bygd ned.  

Innenfor jordbruket opprettholdes produksjonen ved at jordressurser leies ut til 

andre bruk når produksjonen opphører. Dette gir grunnlag for at andre 

eiendommer kan styrke sitt grunnlag for fortsatt drift. Tilsvarende er ikke mulig 

i skogbruket, hvor lovverket legger begrensinger 2.  

Skogbruket har i dag også en kompetanseutfordring knyttet til at eierne har 

distansert seg fra praktisk arbeid i skogen, samtidig som skogens betydning 

for eiernes økonomi er svekket. Det er lite sannsynlig at dette vil endres, og 

kompetansen vil derfor være hos aktører som arbeider med skogbruk.  

                                                

 

1
 Statistisk Sentralbyrå: Landbrukstellinga, 1989 

2
 Servituttloven §12. 
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Skogeieren har endret seg over tid, og begrepet den «nye skogeieren» blir 

brukt av bla. Bygdeforskning1. Dette er en betegnelse på småskogeieren eller 

gårdsskogeieren, og gir en indikasjon på at det har skjedd en forandring 

sammenlignet med tidligere. Forandringen har kommet på flere områder, hvor 

de viktigste i denne sammenheng har vært: 

 Inntektene fra skogbruket utgjør bare en minimal del av skogeieres 

inntekter. I gjennomsnitt utgjør skogbruksinntekt ca 7 % av samlet 

bruttoinntekt for skogeier 2. 

 Skogeieres eget arbeid i skogen er betydelig redusert. For slutthogst, 

ble 93-95 % av volumet hogd av entreprenør med hogstmaskin. 

 Skogbrukskompetansen svekkes hos skogeier, som en følge av 

redusert økonomisk betydning og næringsmessig interesse. 

 Nye kompetansekrav settes til skogeieren, juridiske krav, økte 

miljøkrav, kunnskap om miljøverdier i skog mv. 

 Ubetydelig strukturendring i skogbruket. 

 Andel skogeiendommer som drives i kombinasjon med jordbruk 

reduseres. 

I de første 10-20 årene vil de mindre skogeiendommene ha det største 

potensialet for økt avvirkning relativt sett 3 4. Analyser av avvirkningsnivået 

viser at mindre eiendommer over tid har hatt lavere avvirkning sammenlignet 

med større eiendommer. Dette har ført til at det er bygd opp høyere andel 

eldre skog i hogstklasse 5 på de mindre eiendommene, og at eierne av de 

mindre eiendommene dermed vil være en viktig målgruppe for å nå målet om 

økt avvirkning.  

3.6 Veiledningsressurser i Nord-Trøndelag 

Skogeieren har over tid opplevd at skogbruket har fått redusert økonomiske 

betydning for samlet verdiskapning på eiendommen. Dette har resultert i at 

skogeier har distansert seg fra praktisk arbeid i egen skog, noe som fører til 

svekket skogbruksfaglig kunnskap. I samme periode har det skjedd en 

nedbygging av veiledningsapparatet, særlig det offentlige. Tall for Nord-

Trøndelag viser en halvering av antall årsverk med skogfaglig kompetanse i 

                                                

 

1
 Follo, G. at al, 2006. Den nye skogeieren. Norsk senter for Bygdeforskning 01/2006. 

2
 Statistisk sentralbyrå, 2010: Landbruk i Norge 2009 

3
 Vennesland et al, 2006: Skogressursene i Norge. Skog og Landskap, 03/2006. 

4
 Melding til Stortinget nr. 9. 2011-2012: Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. 



27 

Sluttrapport – Økt avvirkning i Nord-Trøndelag 

kommunene i perioden 1987 til 20071. I tillegg har arbeidsoppgavene innenfor 

offentlig veiledning endret karakter, fra skogbruksfaglig veiledning til skogeier, 

til å utføre forvaltningsoppgaver, ikke bare på skogområdet, men også på 

andre fagområder. Det blir lite tid til å veilede skogeieren, selv om behovet har 

blitt større. Når det gjelder den private veiledningstjenesten representert ved 

Allskog, SB-skog, Nortømmer, så har disse samlet ca 15 årsverk knyttet til 

arbeid for og med skogeiere i Nord-Trøndelag. Dette arbeidet har i stor grad 

fokus på å planlegge drift og fremskaffe hogst. 

3.7 Skogsentreprenøren 

I dag avvirkes det aller meste av hogstkvantumet med maskiner (hogstmaskin 

og lastetraktor). I Nord-Trøndelag er det om lag 20-25 maskinentreprenører i 

bransjen. Flere av disse har oppdrag både i Sverige, Trøndelag, deler av 

Vestlandet og Nordland. Maskinkapasiteten beskrives ofte som for liten om 

vinteren og motsatt i sommerhalvåret. Stort innslag av vått underlag og 

bæresvak mark i Trøndelag, gjør at etterspørselen etter vinterdrift er stor 

sammenlignet med etterspørselen etter barmarksdrift. Bransjen er utfordrende 

og uforutsigbar i og med at værforholdene spiller en viktig rolle, og enkeltår 

kan bli vanskelige som følge av mangel på frost og gode driftsforhold.  

«Skogsmaskinentreprenøren er entusiastisk i forhold til maskinen og jobben 

som skal utføres, men er mindre opptatt av å kalkulere og analysere» er en av 

hovedkonklusjonene i en undersøkelse blant svenske entreprenører2. Det 

finnes ingen tilsvarende undersøkelse blant norske entreprenører, men ulike 

kilder uttrykker at også bransjen her til lands i noen grad er preget av god 

skogfaglig kompetanse, men at det er noe mer mangelfull kompetanse når det 

gjelder driftsledelse.  

For å sikre framtidig og tilstrekkelig kapasitet innenfor skogsentreprenør-

bransjen for en planlagt volumøkning, vil det være viktig å legge til rette med 

tiltak som bedrer forutsigbarheten i bransjen, samtidig som det stimuleres til 

kunnskapsoppbygging gjennom kompetansehevende tiltak. 

                                                

 

1
 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

2
 Entreprenørene liker maskinen og jobben de skal gjøre, men de er dårlige til å følge opp 

resultatet og undersøke hvorfor det gikk som det gikk, uttaler Klas Norìn på Skog og Tre 2011. 
En svensk undersøkelse til 10 foretak viser klare sammenhenger mellom kunnskapsnivå og 
bedriftens resultater. Få av eierne ser på seg som bedriftsledere, men oppfatter seg som 
maskinførere. Lederskap utøves i liten grad, noe som gir seg utslag i mangel på bedriftskultur, 
mangel på systematikk og planlegging, manglende kunnskap om forhandlingsteknikk og lite 
fokus på budsjett og kalkyler som grunnlag for økonomisk styring.  
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3.8 Økonomiske virkemidler i skogbruket 

Både tilskuddsordningene og skogfond er definert som næringsstøtte. 

Formålene med virkemidlene har tradisjonelt vært; sikring av sysselsettingen, 

sikring av framtidsskogen, øking av avvirkningen, sikre industrien lokalt råstoff, 

bidra til økt verdiskaping, klimariktig skogbruk og tiltak mv. 

På slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet ble det utbetalt om lag 90 mill. 

kroner til investeringer og skogtiltak fra de ulike ordningene. I 

totalinvesteringen kommer i tillegg skogeiers egenandel. I dag (2011) ligger 

utbetalingene i størrelsesorden 20-30 mill. kroner, eller under en tredjedel av 

årlig investering rundt 1990. 

I dag er de fleste tilskuddsordningene hjemlet i Forskrift om tilskudd til 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket1. Rammene for de ulike ordningene 

fastsettes i hovedsak av kommunene og Fylkesmannen (tilskudd til 

skogsveger, drift i vanskelig terreng og skogbruksplanlegging) gjennom egne 

retningslinjer.  

 

 

Figur 3.7: Utbetalt tilskudd og skogfond, Nord-Trøndelag. Kilde FMLA 

Tilskudd og skogfond2 kan i dag nyttes til de fleste formål. Dersom skogfonds-

ordningen nyttes fullt ut og det som et eksempel gis 70 % tilskudd til et tiltak 

                                                

 

1
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040204-0447.html 

2
 Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av bærekraftig skogbruk 

på eiendommen. Ordningen med skogfond er hjemlet i Skogbruksloven. Alle skogeiendommer 
har en egen skogfondskonto. Skogfondet tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den 
som er skogeier. For alt omsatt virke på eiendommen skal 4-40 % av bruttoverdien avsettes til 
skogfond. Midler som utbetales fra skogfondskonto blir bare delvis beskattet når de investeres i 
bestemte formål. Fra 2007 er andel til beskatning 15 %. Kilde: Statens Landbruksforvaltning. 
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og 30 % finansieres med skogfond, er skogeiers andel av investerings-

kostnadene 14 % eller mindre avhengig av marginalskatt, jfr tabell 3.4. 

Tabell 3.4: Skogeiers egenandel i % av totale kostnader etter virkning av 
skatt og skogfond. Kilde: FMLA Hedmark. 

 

Skogfondsordningen virker best pr. arealenhet, der skogen har best kvalitet, 

og den virker bedre for skogeiere med høy marginal skatteprosent enn for 

skogeiere med lav marginal skatteprosent. Pedagogisk er den litt vanskelig å 

forstå for skogeiere som ikke er vant til å tenke skatteplanlegging. Dermed 

virker den best i det mer profesjonelle skogbruket og mindre godt i det mindre 

profesjonelle skogbruket.  

Ordningen virker imidlertid ikke i det hele tatt på eiendommer som ikke har 

skogsvirke å selge, hvilket ofte er tilfelle i skogreisingsstrøk og ellers på 

skogeiendommer hvor gammelskogen er uthogd. 

 

3.8.1 Tilskuddsordninger og støttenivå i 2012 

Tabelloppstillingene nedenfor viser hvilke tilskuddsordninger og støttesatser 

som er gjeldende i Nord-Trøndelag for 2012. 

Tabell 3.5: Tilskudd til skogsvegbygging 2012. Kilde: FMNT. 

INNSATSOMRÅDE Sats  Merknad 

Bilveger og tung 

traktorveg (v.kl. 7) 

 Skog 

 Kyst/fjell 

 

 

Inntil 50 % 

Inntil 60 % 

Omfatter: 

Nyanlegg/ombygging 

Krav om byggeplan (teknisk vegplan) 
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Tabell 3.6: Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest etc. Kilde: FMNT. 

INNSATSOMRÅDE  Sats  Merknad 

Taubaneterreng 120 kr/m
3
 

 

 

 

20 kr/m
3
 

Omfatter bruk av taubane, slepebane. Krav: 
Lilengde > 75 m og helning >40 %, Det kan gis 
dispensasjon fra kravet om lilengde og helning 
når bruk av taubane ut fra lokale driftsforhold 
er det mest rasjonelle driftsopplegget. 

Det kan i tillegg gis kr 20 pr m
3 

i tilskudd til 
transport fra standplass til godkjent 
leveringssted. Det gis ikke tilskudd til 
hogstmaskindrifter, eller der virket drives fram 
etter snarekjøringsprinsippet. 

Lang transport 40 kr/m
3
 Transport fram til leveringssted over 2 km.  

Alternative løsninger 
for transport 

75 % Spesielt høye driftskostnader som f.eks 
sjøtransport, som ut fra lokale driftsforhold 
vurderes som en rasjonell løsning. Regnes av 
godkjente merkostnader i fht ordinær 
skogsdrift. Maks kr 90,-/m

3
.  

 

Tabell 3.7: Tilskudd til førstegangstynning i Nord-Trøndelag. Kilde: FMNT. 

INNSATSOMRÅDE  Sats  Merknad 

Førstegangstynning 30 kr/m
3
 

Maks kr 150 
pr. daa  

Det er en forutsetning at tynning blir planlagt 
og utført på en skogfaglig og miljømessig 
forsvarlig måte og at en tar ut minst 2 m3 
nyttbart virke pr. dekar. En skal ta hensyn til 
treslagsblanding. Ved tynning av gran i 
sommerhalvåret forutsettes det at det er 
foretatt stubbebehandling mot råte for å få 
utbetalt tilskudd. 

Forutsetninger: For kommuner med høyere 
tilskudd, vil satsen i de kommunale 
retningslinjene gjelde, dersom ikke annet blir 
bestemt. (Det overskytende beløp dekkes av 
kommunene). Tilskuddet gis til skogsdrifter 
som gjennomføres og avsluttes i løpet av 
2012.  

I den sentrale forskriften vedrørende tilskudd, er det ingen begrensning i 

støttenivået, eller hvilke områder/tiltak som det kan gis tilskudd til. Med 

utgangspunkt i strategiske vurderinger og fylkets behov, utarbeider 

Fylkesmannen de overordna retningslinjene for bruken av midlene for Nord-

Trøndelags vedkommende.  

En økning av støttenivået vil redusere effekten av dagens skogfondsordning. 

En økning i driftstilskuddet (lang transport, bratt terreng, tynning) vil 

sannsynligvis ikke få samme negative effekt.  

Nedenfor er det vist en oversikt over tildelinga av statstilskudd/LUF-midler 

(Jordbruksavtalemidler) de siste årene, med fordeling på hovedområdene. 

Nord-Trøndelags andel av totalbevilgningene økte fra 10 % i 2011 til 14 % i 

2012. 
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Tabell 3.8: Fordeling av LUF-midler siste 6 år. Kilde: SLF. 

LUF-
tildeling 
(i 1000 kr) 

Nord-
Trøndelag 

Skogkultur 
m.m. 

Skogs-
veger 

Skogbruks- 
planlegging 

Kystskog-
midler 

2007 12 800 5 500 4 500 2 800 0 

2008 10 370 4 700 5 100 0 570 

2009 14 400 6 050 5 100 2 000 1 250 

2010 15 050 5 800 6 600 1 500 1 150 

2011 16 950 6 800 6 900 2 000 1 250 

2012 24 250 8 200 6 900 7 900 1 250 
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4. INNSATSOMRÅDER, TILTAK OG VIRKE-
MIDLER FOR ØKT AVVIRKNING 

I de innledende kapitlene er det presentert aktuelt bakgrunnsstoff og 

faktaopplysninger knyttet til utfordringer for industrien, situasjonen i 

skogbruket generelt og i Nord-Trøndelag spesielt. I kapittel 1 beskrives 

bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppen, i kapittel 2 mandat og 

målsetting for arbeidet. I kapittel 3 gjøres det rede for noen sentrale 

bakgrunnsfakta og utviklingstrekk, som er viktige premisser for å foreslå 

innsatsområder og konkrete tiltak. I dette kapitlet (kap 4), beskrives aktuelle 

innsatsområder med forslag til virkemiddelbruk og hva som estimeres av 

effekt.  

Arbeidsgruppen for økt avvirkning i Nord-Trøndelag har verken hatt tid eller 

ressurser til å gjennomføre dyptgående analyser som bakgrunn for 

tiltaksdelen. Utvalget har vurdert det slik at det gjennom lang tid er jobbet med 

problemstillinger knyttet til tematikken, kunnskapen er etablert og 

kommunisert, slik at det i stor grad er felles forståelse i næringa og innenfor 

forvaltningen om hva hovedutfordringene består i. Med dette som 

utgangspunkt er det valgt innganger til tematikken ut fra hva som kan ha 

betydning for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag på kort sikt, og med 

hovedvekt på hvilke områder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har myndighet 

og mulighet til å bidra. Ut fra denne innrettingen, mandatet og hovedmålet om 

økt avvirkning på kort sikt, er følgende innsatsområder prioritert: 

 Skogeieren. Veiledning og tiltak som kan bidra til aktivt skogbruk på 

flere eiendommer. 

 INON og miljøverdier i skog. Informasjon og kompetansehevende 

tiltak, forvaltningsmessige avklaringer som øker forutsigbarheten og 

reduserer saksbehandlingstiden i vegsaker, økt tilgjengelighet til 

miljøinformasjon.  

 Infrastrukturtiltak i skogbruket. Tiltak som gir økt bygging av 

skogsbilveger, stimulering til alternative driftsteknikker og 

tynningshogst. 

 Skogsentreprenørene. Tiltak som legger til rette for økt forutsigbarhet 

for entreprenørene i skogbruket.  

 Offentlig infrastruktur. Vegstandard for tømmerbil, transportløsninger 

for bane og sjø. 

Det er tidligere vist at med dagens priser på virke og en betydelig 

virkemiddelbruk i form av tilskudd, skogfond mv. så oppnådde man i 2011 en 

avvirkning på 420.000 m3, eller i størrelsesorden 60 % av potensialet innenfor 

bærekraftig avvirkningskvantum (ca 700.000 m3). Med utgangspunkt i 

utviklingen man har sett de senere årene, kan situasjonen være slik at 
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innsatsen i form av tilskudd, veiledning mv. må økes også for å opprettholde 

dagens nivå på 60 % /420.000 m3. 

4.1 Skogeieren 

4.1.1 Veiledning 

«Direkte kontakt og personlig dialog med skogeierne stimulerer til aktivitet og 

hogst». Dette er en av hovedkonklusjonene fra et FoU-prosjekt gjennomført av 

Bygdeforskning1”. God økonomi; gode tømmerpriser, tilskuddsordninger, 

skogfond med skattefordeler mv ved gjennomføring av hogst og andre 

skogtiltak virker også motiverende for skogeier. Økonomiske incitamenter 

virker derimot ikke, dersom skogeier ikke er klar over at de eksisterer.  

Med utgangspunkt i bildet som er tegnet av «den nye skogeieren», vil det 

være av avgjørende betydning å styrke veiledningskompetansen i 

kommunene/regionene/nettverkene med fokus på konkrete tiltak før økt 

avvirkning på kort sikt. Erkjennelsen av at skogeierne trenger direkte 

veiledning og oppsøkende virksomhet for å iverksette tiltak på egen eiendom 

er økende. Dette har bla resultert i såkalte pådriverfunksjoner2 knyttet til flere 

av skognettverkene i fylket. Budskapet må selges inn til mange og inngangen 

må være ulik ettersom kunnskap og situasjon er forskjellig. Dersom man skal 

kunne lykkes med tiltak som gir umiddelbar effekt, må det skapes 

oppmerksomhet omkring betydningen av aktivt skogbruk. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Ansette flere skogpådrivere i 
kommunene eller i skognett-
verkene. 

Kommunene 
Nettverkene 

Kr 800.000,- per 
ansatt inkl drifts-

kostnader. 

15 000 m
3
 pr 

år/ansatt 
Kr 53/m

3 

Styrke forvaltnings- og 
veiled¬nings-kompetansen og 
kapasiteten innenfor skogbruk i 
kommunene. 

Kommunene Kr 800.000,- per 
ansatt inkl drifts-

kostnader 

15 000 m
3
 pr 

år/ansatt 
 

Kr 53/m
3
 

100 % tilskudd til kjøp av planter 
(Dekker ikke planting). 

Fylkesmannen 
SLF 
LMD 

3,0 mill planter 
 à kr 2,50  

= 7,5 mill kr 

20-50.000 m
3 

Kr 150-375/ 
m

3 

Utvikling og utprøving av 
langsiktige driftsavtaler, f.eks 10 års 
driftsavtale med utgangspunkt i 
tiltaksplan eller driftsplan. 

Tømmerkjøpere 
Fylkesmannen 
 

Kan gis støtte pr 
m

3
 for å stimulere 
til etablering 

Usikkert 
potensial 

                                                

 

1
 Follo, G. et al, 2006: Den nye skogeierne. Norsk senter for Bygdeforskning 01/2006. 

2
 Skogpådriver. En ressurs ansatt for å arbeide direkte opp mot skogeiere med sikte på å 

gjennomføre skogkultur, planlegge veger og fellestiltak, planlegge avvirkning osv. 
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4.1.2 Eiendomsoverbyggende samarbeid 

Nåværende eiendomsstruktur med mange og små eiendommene er en de 

største utfordringene for å utløse aktivitet i skogbruket. Dette forsterkes når 

behovet for veiledning hos skogeierne øker, samtidig som det offentlige 

veiledningsapparatet har mindre ressurser til denne type arbeid. 

Eiendomsoverbyggende samarbeid vil innebære tiltak som får tilnærmet 

samme effekt som strukturrasjonalisering, hvor hovedhensikten er å fordele 

investeringene på et større avvirkningskvantum og hente å ut stordriftsfordeler 

i driftssituasjon.  

I Nord-Trøndelag vil man i løpet av 2012 ha kommet langt i arbeidet med 

hovedplaner for skogsbilveger. Dette arbeidet gir en unik oversikt over 

skogressursen og de utfordringene som er knyttet til å avvirke. Med 

utgangspunkt i denne kunnskapen har man mulighet til å iverksette målrettede 

prosesser som legger til rette for aktivitet. Erfaringer så langt i prosjektet «Fra 

en til ti»1 viser at det er behov for en koordinator eller veileder for å få i gang 

de eiendomsoverbyggende prosessene. Typiske oppgaver som kan løses i 

fellesskap er; avklaring av miljøstatus, skogsbilvegbygging, tilrettelegging for 

lang terrengstransport, vinterbilveg og større tiltak i bratt terreng.  

Driftssamarbeid, enten det er organisert eller om det er ad-hocpreget i 

forbindelse med en konkret sluttavvirkning, kan ha positive effekter både for 

skogeier og entreprenør. Større skogsdrifter er rasjonelle for entreprenør, 

transportør og tømmerkjøper, samtidig som skogeier kan høste fordeler 

gjennom bedre grunnlag for en god driftspris ved større kvanta. Andre 

stordriftsfordeler kan f.eks være tilrettelegging på lunneplass, bruk av felles 

driftsveg, opprydding etter drifta, brøyting og strøing for tømmerbil mv. I et 

formalisert samarbeid, enten det er på kort eller lang sikt, vil det være viktig 

med gode avtaler som sikrer partene økonomisk og juridisk. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Endringer i servituttlovens §12 for å 
åpne for muligheten for leie av 
skog. 
 

Fylkesmannen 
SLF 

 Økt hogst 

Etableringstilskudd for formalisert 
eiendomsoverbyggende samarbeid. 
 

Fylkesmannen 
SLF 
LMD 

Kr X,- for samdrifter 
over 2000 da og 3 

eller fler eiere 

Økt hogst 

Opprette skogkoordinatorstilling for 
eiendomsoverbyggende samarbeid. 

Kommunene 
Nettverkene 

Kr 800.000,- per 
ansatt inkl drifts-

kostnader 

15 000 m
3 
pr 

år/ansatt 
Kr 53/m

3 

                                                

 

1
 Pågående FoU-prosjekt ledet av Norsk senter for Bygdeforskning. 
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Innføre høyere tilskuddssatser til 
skogsbilveger når flere skogeiere 
samarbeider om prosjektet, 10 % 
økt tilskuddssats sammenlignet 
med prosjekter med en eier. 
 

Fylkesmannen 
SLF 
LMD 

 Økt hogst 
Rasjonelle 
løsninger 

Økt aktivitet 

 

4.2 INON og miljøverdier i skog 

4.2.1 Inngrepsfrie naturområder – INON 

INON (inngrepsfrie naturområder i Norge) er en indikator for arealutviklingen, 

og et grunnlag for å følge opp de politisk vedtatte målsettingene i 

arealforvaltningen. Ved planlegging og bygging av skogsbilveger kommer 

INON til praktisk uttrykk for skogbruket. Nærmere beskrivelse av INON er gitt 

tidligere i notatet (kap 3). Det foreligger ingen forbud mot bygging av 

landbruksveger (skogsbilveger) i områder som pr i dag er angitt som 

inngrepsfrie naturområder. Det kan imidlertid ikke gis tilskudd til bygging av 

permanente veger som gir en reduksjon av INON-sone Villmark. 

Det er etablert et regelverk for regulering av veibyggingen i skogbruket. 

Sentralt står Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål (landbruksveiforskriften) som er hjemlet i skogloven og 

jordloven. Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging 

av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige 

helhetsløsninger. Samtidig skal hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, 

landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av 

veiframføringen vektlegges. Kommunen godkjenner veisøknadene etter en 

høringsrunde, og setter eventuelle vilkår.  

Alle kommuner med skogsbruksinteresser skal utarbeide hovedplaner for 

skogsveier som beskriver hvilke skogsområder som har hovedprioritet i 

næringssammenheng. Dette danner et godt grunnlag for kommunens 

behandling av veisøknader, og for fylkets prioritering av tilskudd, noe som gir 

helhetlige veiløsninger der flest mulig skogeiere samarbeider på tvers av 

eiendomsgrensene. Gjennom arbeidet med hovedplaner for skogsveger har 

man muligheten til å gjennomføre avklaringer som gir økt grad av 

forutsigbarhet for skogeier i forhold til saksbehandlingstid og resultat.  

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa er prinsipielt mot begrepet INON. INON er en indikator for bortfall av 

inngrepsfri natur dvs. et temakart, hvor en del tiltak er definert inn og andre ikke er 

det. Det er ikke noe juridisk grunnlag for å bruke begrepet INON som et 

forvaltningsverktøy slik en oppfatter at miljøforvaltninga gjør i dag. 

Tilskuddsforskriften må endres slik at tilskuddet gjeninnføres til bygging av 

permanente veier, som fører til reduksjon av «villmarkspregede-områder» når vegen 

er godkjent bygget av kommunen. Dette er nødvendige tiltak for å oppnå 

målsettingene i rapporten. 
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Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
Gradering/vekting av ulike INON-soner i 
forhold til viktighet: 

 Sammenhengende/isolerte soner 
1 og 2 prioriteres lavest 

 Villmark (med tilgrensende 
sone1/2) prioriteres høyest 

 

Fylkesmannen Økt forutsigbarhet. 
Rask saksbehandling i 
lavt prioriterte soner. 

Med utgangspunkt i Hovedplaner for 
skogsveger: gjennomføre faglige forhånds-
avklaringer for foreslåtte veger som 
berører sone1/sone 2. 
 

Fylkesmannen 
Kommunene 

Økt forutsigbarhet. 
Raskere saksbehandling 
når/hvis søknad kommer. 

Med utgangspunkt i Hovedplaner for 
skogsveger: gjennomføre vurderinger av 
situasjoner hvor veg berører “Villmark”, jf. 
målsetting og virke-middelbruk skissert i 
Landbruks-meldinga og Rapport fra 
SLF/DN. 
 

Fylkesmannen 
Kommunene 

Økt forutsigbarhet. 
 

Oppdatering av INON-kart med ny 
informasjon bla fra hovedplaner for 
skogsveger (Skogsbilveger og 
traktorveger). 

DN Riktig kartmateriale. 
Økt forutsigbarhet. 

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa ønsker ikke å ta stilling til forslagene til tiltak da INON ikke aksepteres 

som et forvaltningsverktøy. INON går på hver enkelt skogeiers rett til å drive egen 

eiendom, og skognæringa har ikke myndighet til å forhandle for den enkelte skogeier. 

Det er heller ikke ønskelig å etablere en forvaltningspraksis på dette. 

4.2.2 Miljøverdier i skog 

Økt avvirkning må baseres på effektive og rasjonelle drifts- og 

planleggingsopplegg. Utfordringen opp mot hensynet til miljø er i stor grad 

koplet opp mot behovet for miljøkunnskap og det å etablere miljøinformasjon i 

god tid, slik at dette ikke forsinker gjennomføring av planlagt skogsdrift. Gode 

rutiner kan bidra til dette, og vil gi økt trygghet både på driftssiden og på 

miljøsiden. En annen utfordring er å ha gode faglige rutiner for gjennomføring 

av hogst i miljøsensitive skogmiljø, men hvor hogst kan gjennomføres. I slike 

områder kan frivillig vern også være et alternativ, noe som gir god 

arealøkonomi for skogeieren, men som ikke løser skogindustriens utfordring. 

Boreal regnskog og kalkskog står begge på Rødliste over naturtyper, og er 

spesielt viktige som naturtyper i Nord-Trøndelag. Kalkskog har størst 

kontaktflate mot skogbruket av disse to skogtyper. Kunnskap om boreal 

regnskog er god, og etablering av ny kunnskap om kalkskog vurderes til å 

være av størst betydning om mot økt avvirkning av skog. 
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Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa ønsker å presisere at ingen arter er trua av skogbruk i dag. Om det er en 

potensiell trussel å drive skogbruk for enkelte arter må det avklares gjennom 

registreringer og ikke gjennom faglige vurderinger. Naturmangfoldloven er siste utvei 

å prioritere en art eller naturtype for ivaretakelse av miljøverdier når dette kan gjøres 

gjennom annen metodikk, jfr. arbeidet med arter knytta til kystgranskog. Næringas 

synspunkter under høringer må vektlegges i større grad.  

De stadig økende restriksjoner på bruk av skogarealene må erstattes fullt ut, og det 

må settes en øvre grense for hvor stor andel en skogeier må sette av til miljøhensyn på 

sin eiendom uten erstatning. Dette er viktig for å sikre skogeierens rettssikkerhet 

bedre enn i dag. Fylkets verna areal er overoppfylt, og videre vernearbeidet som 

omfatter skogareal må derfor avsluttes. Økt vern er heller ikke forenlig med planen. 

 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
Sikre kartlegging i god tid før drift. Identifi-
sering av miljømessig viktige områder, og 
utsjekking av områder uten sensitivitet. 

Fylkesmannen 
Kommunene 
Grunneier 

Effektivisering ved at 
etablering av kunnskap 
ikke forsinker prosesser. 

Gi bedre veiledning, opplæring og kurs om 
miljøhensyn, (kurs for skog-funksjonærer 
gjennomføres høsten 2012). 

Fylkesmannen 
Kommunene 
Tømmerkjøpere 

Økt forutsigbarhet. 
Raskere saksbehandling 
når/hvis søknad kommer. 

Utvikle faglige retningslinjer for avvirkning i 
kalkskog. 

Fylkesmannen 
 

Effektivisering av 
avvirkning. 
Bedre lønnsomhet for 
skogeier. 

Innføre samtidig registrering av MIS og 
naturtyper, (pilotprosjekt i en kommune 
under arbeid). 

Fylkesmannen 
Kommunene  

Bedre metodikk. 
Effektiv kunnskaps¬inn-
henting. 

Gi innspill angående metodikk for 
registrering og presentasjon av data, 
herunder felles innsynsløsning for 
miljøinformasjon. 

Fylkesmannen Bedre brukertilpassing. 
Enklere planlegging. 

 

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa stiller seg ikke bak prosjektet som Fylkesmannen ønsker å gjennomføre. I 

rødlista for naturtyper er det kalklågurtgranskog, den eneste kalkskogtypen i Trøndelag 

som inngår i kategorien trua/sårbar. I 2009 skrev biolog Håkon Holien en utfyllende 

rapport etter å ha bistått ALLSKOG SA under skogsdrift for å ivareta kalklågurtgranskog. 

ALLSKOG utarbeidet instruks til sine entreprenører ut fra dette arbeidet. I etterkant har 

ALLSKOG gjennomført skogsdrifter Holien har undersøkt og funnet i orden, men det er 

viktig at alle som driver skogsdrift har like retningslinjer.    

Skognæringa vil støtte et arbeid som vil bidra til å gjøre kjent de retningslinjene som 

allerede er tatt i bruk, slik at alle opererer på lik måte i kalklågurtgranskog. Skognæringa 

ønsker ikke å bidra til forvaltningsgrep som omfatter ordinær skog. 
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4.3 Infrastrukturtiltak i skogbruket 

Dersom avvirkningen i Nord-Trøndelag skal økes, må tilgjengeligheten til 

skogsressursene som skal avvirkes de nærmeste 15-20 årene også økes 

vesentlig. Det viktigste tiltaket i en slik sammenheng, vil være økt vegbygging. 

Økt utbygging av skogsbilvegnettet vil også ha betydning for andre forhold 

som omtales i denne rapporten ut over det ha være drivende for økt 

avvirkning. Skogsbilveger er også viktig for å gi industrien leveringssikkerhet 

over året, samtidig som redusert terrengtransport er positivt for 

entreprenørkapasitet og medfører redusert fare for terrengskader knyttet til 

framkjøring med lastetraktor. Infrastrukturtiltak knyttet til vegbygging omfatter: 

 Fortetting av skogsbilveger i de vegnære områdene (nærmere 

eksisterende veg enn 1 km) og ved 

 Bygging av skogsbilveger for arealer med driftsveglengde over 1 km 

I tillegg vil følgende tiltak ha en viss betydning: 

 Alternative transportløsninger for arealer med driftsveglengde over 1 

km fra godkjent leveransepunkt, midlertidig infrastruktur, broer, 

stikkrenner etc for å legge til rette for transport. 

 Tiltak rettet mot økt avvirkning i bratt og vanskelig terreng 

 Tiltak rettet mot økt avvirkning av tynningsvirke 

4.3.1 Skogsbilveger 

I Nord-Trøndelag ble et stort antall skogsveger bygd på 1970-80 tallet. Senere 

avtok aktiviteten betydelig og det ble en dreining fra nybygging til ombygging 

av eksisterende veger. Skogsbilveiene skal i dag tåle transport av tømmerbiler 

på inntil 24 meter og 56 tonn. Dette er de største vogntogene som går på 

norske veier. De beste traktorveiene må bære utkjøringsmaskiner som kan 

veie opp til 40 tonn. Mange av de gamle bil- og traktorveiene i landbruket er 

ikke konstruert for dagens transportutstyr. Sammen med utfordringen som et 

mildere og våtere klima gir, gjør dette at vi har et omfattende behov for 

oppgradering og ombygging av de gamle landbruksveiene i tiden fremover.  

Figuren nedenfor omfatter både nyanlegg og ombygging/modernisering av 

skogsbilveger. I perioden 1990-1995 utgjorde ombygging og modernisering 

om lag 35 % av byggeaktiviteten. Etter den tid har aktiviteten dreid mot 

ombygging og modernisering og andelen er økt til over 70 %. Nord-Trøndelag 

har i dag en vegdekning på om lag 8 meter pr hektar (1 hektar = 10 dekar) 

produktiv skogsmark. Innlandsfylkene har om lag 12 meter/hektar. Ut fra 

regionale forhold som store områder med bæresvak mark og bratt og 

vanskelig terreng, skulle vegtettheten minst være like stor som for 

innlandsfylkene, for å ha like god arealtilgjengelighet. 
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Figur 4.1: Byggeaktivitet skogsbilveger. Kilde FMLA 

Nord-Trøndelag deltar i arbeidet med hovedplan for skogsveger. En 

hovedplan er i denne sammenheng å betrakte som en overordnet plan – 

sektorplan. Det foretas en ajourføring av det eksisterende skogsvegnettet og 

det skisseres et behov for nye skogsveger for de nærmeste 8 årene. Det 

gjennomføres analyser som blant annet gir opplysninger om produktivt 

skogareal og bonitetsfordeling, oversikt over eksisterende skogsveger og 

offentlig vegnett, mengden hogstmoden skog som både sokner til 

eksisterende vegnett og til planlagte veger. Arbeidet med hovedplaner 

avsluttes for de fleste kommer i løpet av 2012, og vil representere et verktøy 

for økt effektivitet og forutsigbarhet. Selv om en skogsveg inngår i 

hovedplanen, må skogeier søke kommunen om tillatelse, før byggingen kan 

iverksettes. Eventuelle miljømessige konsekvenser av omsøkt tiltak, blir å 

vurdere i hver enkelt sak ut fra skogeiers søknad.  

En oversikt utarbeidet av SLF1 viser at for et utvalg av 1000 hogstflater fra 

hele landet i 2010, var driftsveglengden for omtrent halvparten av arealet på 

under 250 meter. Tidligere i rapporten er det henvist til analyser fra Skog og 

Landskap som viser at for 63 % av volumet i hogstklasse 4 og 5, er 

driftsveglengden kortere enn 1 km. Driftsveglengden påvirker entreprenørenes 

produksjon pr dagsverk, belaster skogeier med større driftskostnader, men 

skaper også i tillegg større usikkerhet med hensyn til vær og føreforhold. En 

fortetting av det eksisterende vegnettet for å redusere driftsveglengden, vil 

derfor være et nødvendig og viktig «grep».  

                                                

 

1
 Statens Landbruksforvaltning 2010. 
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I SLFs rapport konkluderes det med at hogst skjer der det finnes veger. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ikke gjennomført analyser som viser 

avvirkningseffekten ved økt vegbygging i m3 pr nyanlegg. En gjennomgang av 

statistikk for perioden 2007-2009 for ferdigstilte nyanlegg for skogsbilveger, 

viser imidlertid at det frem til i dag er avvirket 2.100 m3 pr eiendom og 3.100 

m3 pr nyanlegg i perioden. Dette bygger på 17 fullførte nyanlegg med en 

gjennomsnittlig veglengde på 510 meter. 

En tilleggseffekt av økt skogsbilvegbygging, som ikke har uvesentlig betydning 

i denne sammenheng, vil være at mulighetene til barmarkshogst og helårsdrift 

øker, samtidig som entreprenørkapasiteten utnyttes bedre med redusert 

lengde på driftsveg. Samlet gir dette en ikke ubetydelig kapasitetsvekst på 

entreprenørleddet. 

Forslag til tiltak: 
Tiltak Ansvarlig Effekt 
Redusere driftsveglengden gjennom: 

1. Fortetting av eksisterende 
skogsbilvegnett 

2. Videre utbygging av 
basisvegnettet 

 

Kommunene 
Fylkesmannen 
Skognæringa 

Økt hogst. 
Økt lønnsomhet for 
skogeier.  
Økt entreprenørkapasitet. 
Økt leveringssikkerhet. 
Økt mulighet for 
«helårsdrift». 

Analysere beliggenheten til gammel, 
hogstmoden skog uten vegdekning. 
 

Fylkesmannen 
SLF 

Bedre målretting av 
virkemidlene. 

Økt tilskudd til videre utbygging av 
skogsbilvegnettet (Betinget tilskudd som 
forutsetter hogst, fleksible satser, f.eks økt 
sats for fellesprosjekt).  

Fylkesmannen 
SLF 

Økt byggeaktivitet og 
hogst. 
Økt lønnsomhet for 
skogeier. 
Betinget avvirkning. 

Ferdigstilling av hovedplaner for 
skogsveger i alle kommuner. 

DN Kommunene 
Skognæringa 
Høringspart. 
Fylkesmannen 

Økt fokus på landbruks-
faglige helhetsløsninger 
og godt grunnlag for 
videre utbygging av 
skogsvegnettet. 
 

Drøfte med høringspartene mulig-hetene 
for kortere saksbehand-lingstid i vegsaker 
når det fore-ligger hovedplaner, evt. i visse 
typer saker. 

Fylkesmannen 
Hørings¬partene 

Kortere saksbehand-
lingstid. 
Bedre forutsigbarhet. 

Sikre kompetanse og tilstrekkelig kapasitet 
på området vegplan-legging og 
terrenganalyse. 

Skognæringa 
NTFK 
Fylkesmannen 

Økt bygging av 
skogsveger, delfinansiert 
med tilskudd. 

Nedenfor er det vist et eksempel forutsatt at tilskuddet til skogbilveger økes 

inntil 80 %. Med utgangspunkt i erfaringer fra vegbygging i Nord-Trøndelag i 

2011, er antall kubikkmeter pr km ny veg satt til 5000. Videre er det forutsatt 

en kostnad på 750,- pr meter, hvor det gis 80 % tilskudd. Dette gir en 

totalkostnad på kr 600,- pr meter eller kr 6,0 mill for 10 km, og “utløser“ 50.000 

m3 gitt disse forutsetningene. 
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Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Inntil 80 % betinget tilskudd til 
utbygging av skogsbilveger. 
Forutsatt at 5 000 m

3
 pr km 

nyanlegg avvirkes. 

Kommunene 
Skognæringa 
Fylkesmannen 
SLF 

10 km «ny» veg à kr 
600,- (80 %) pr m i 

tilskudd 
= 6,0 mill kr 

50.000 m
3
 

 
 

120/m
3 

 

4.3.2 Drift i vanskelig terreng 

Det er gjennom flere tiår gitt tilskudd til skogsdrift i bratt terreng. De siste 

årene har satsen for tilskuddet vært kr 140 pr m3. Med utgangspunkt i at ca 30 

% av hogstklasse 4 og 5 i Nord-Trøndelag står i såkalt taubaneterreng eller 

terreng som krever driftstilrettelegging (helning > 33 %), er det avgjørende å 

lykkes med målretta tiltak som gir økt avvirkning fra bratt terreng. 

 

Figur 4.2: Avvirket kvantum basert på utbetalt tilskudd. Kilde: FMLA. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Økt støtte til skogsdrifter i bratt og 
vanskelig terreng. Dagens tilskudd 
gir for lite kvantum som effekt. 
Økning fra kr 140,- til kr 200,- pr m

3
. 

Tømmerkjøpere 
Fylkesmannen 
SLF 

20.000 m
3
 à kr 

200,- 
= 4,0 mill kr 

15.000 m
3
 

 
Kr 266/m

3 

Innføre nytt tilskudd til «mellom-
vanskelig terreng» for drift med 
hogstmaskin, manuell felling, 
etablering av korte driftsveier, 
mindre kvanta, kortere li-lengder, 
mindre hellingsgrad mv.  
Kr 60,- pr m

3
. 

 

Tømmerkjøpere 
Fylkesmannen 
SLF 

20.000 m
3 
à kr 60,- 

(Forutsatt: 12 000 
m

3
 fra før og utløser 

8 000 m
3
 ny hogst i 

bratt terreng) 
 

= 1,2 mill kr 

8.000 m
3
 

 
 

Kr 150/m
3
 

Når det gjelder tilskudd til mellomvanskelig og vanskelig terreng, så må dette 

ses i sammenheng. For det første så pågår det kunnskapsutviklingsprosjekter 
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hvor det utvikles kunnskap om teknikker i vanskelig terreng. Dersom man 

innfører tilskudd til mellomvanskelig terreng, må man legg inn krav til 

planlegging som forhindrer at nedre del av en li kjøres med tradisjonelt utstyr 

og noe vegbygging, mens øvre del blir stående igjen. Da vil et slikt tilskudd 

bidra til å redusere mulighetene til å få til kabeldrift, samtidig som deler av 

bestand blir stående igjen utilgjengelig og ikke drivbare i et økonomisk 

perspektiv. 

4.3.3 Alternative driftsteknikker 

I utgangspunktet er det 3 alternative transportløsninger som kan benyttes 

dersom det ikke er skogsbilveger tilgjengelig. Dette er; terrengtransport med 

lastetraktor, sleping på vann og etablering av vinterveger aktuelle både for 

tømmerbil- og traktortransport. I praksis vil lang terrengtransport med 

lastetraktor/lassbærer være det eneste alternativet som kan gi et omfang i 

mengde som har betydning.  

 

Figur 4.3: Avvirket skog med tilskudd til lang driftsveg. Kilde: FMLA. 

Dagens driftstilskudd benyttes i all hovedsak som tilskudd til lang transport i 

terrenget. Denne ordningen ble opprettet i 2007 med kr 20 pr m3 for 

terrengtransport lenger enn 2 km. I 2009 ble tilskuddet økt til kr 40 pr m3. 

Doblingen i tilskudd fra 2009 virket etter hensikten, og gav en dobling i antall 

utkjørte kubikkmeter med tilskudd i 2010. Som figuren på neste side viser, så 

gikk avvirkningen med bruk av ordningen kraftig tilbake allerede i 2011.  

I Nord-Trøndelag er det store områder med vanskelige driftsforhold grunnet 

bæresvak mark. Dagens driftsutstyr er ikke egnet for transport i slikt terreng. 

Utfordringen er størst i barmarksesongen, men driftsstans på grunn av 
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mildvær og lite tele er heller ikke uvanlig ved vinterdrift. Betydningen av dette 

forholdet øker med økende transportavstand. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Gradering av tilskudd til lang 
driftsveg. Eks kr 20,-/ 40,-/ 60,- 
avhengig av transportlengde, med 
innslag fra 1000 meter (før 2 000 m) 

Fylkesmannen 
SLF 

30.000 m
3
 à kr 

30,- i snitt 
= 0,9 mill kr 

5.000 m
3
 

 
180/m

3 

Inntil 80 % tilskudd til å etablere 
midlertidige infrastrukturtiltak, broer, 
stikk¬renner, etc som eventuelt 
fjernes etter drift. 

Skognæringa 
Kommunene 
Fylkesmannen 
SLF 

5 km trase à kr 
200,- pr meter 

= 1,0 mill kr 

5.000 m
3
 

 
200/m

3 

Ta initiativ til et pilotprosjekt for 
«miljøvennlig» driftsteknikk for 
områder med bæresvak mark og 
lang transport. Utprøving av 
beltegående slepeutstyr. 

Fylkesmannen 
LMD 
SKI 
Sintef 
Skog og Landsk. 

 Kunnskaps-
utvikling. 
Langsiktig 
perspektiv. 

4.3.4 Tynningshogst 

Tidligere i rapporten er det vist at det reelt kan oppnås i størrelsesorden 

50 000 m3 i årlig avvirkning fra tynningsdrifter. Dette kvantumet får man ikke 

hånd om uten å benytte virkemidler som gir skogeier driftsnetto, og samtidig 

tilbyr planleggingskompetanse og har entreprenører som har god kompetanse 

og tilpasset utstyr for drift. Erfaringer fra tidligere tynningsprosjekter i Nord-

Trøndelag viser at tilskudd til tynningsdrift gir ønsket effekt i form av økt 

aktivitet. Ut fra disse erfaringene kan det estimeres gode anslag på effekter av 

økonomiske virkemidler. Tilskuddet til maskinell tynningsdrift ble innført i 2009, 

og gav et tynningsvolum på 30 000 m3 dette året, og 20 000 m3 i 2010. I 2011 

var det kun tilskudd til maskinell tynning etter 1. juli, noe som førte til at bare 2 

000 m3 ble tynnet. Dette viser at økonomiske stimuleringsordninger har stor 

effekt, og at det er viktig med forutsigbarhet for ordningen, både for skogeier 

og for entreprenør. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Økt tilskudd til maskinell tynning fra 
dagens sats kr 30,- til kr 50 pr m

3
. 

Pluss kr 15,- pr m
3
 til planlegging. 

Fylkesmannen 
SLF 

50.000 m
3
  

(Forutsatt 20 000 
m

3
 fra før pluss 

30 000 m
3
 i økt 

avvirkning) à kr 50,- 
+ 15,- 

= 3,2 mill kr 

30.000 m
3
 

 
 

Kr 108/m
3 

Økt tilskudd til manuell tynning fra 
dagens sats kr 30,- til kr 200,- pr 
m

3
. Pluss kr 15,- pr m

3
 til 

planlegging. 

Fylkesmannen 
SLF 

5.000 m
3 
à kr 200,- 

+ 15,- 
= 1,1 mill kr 

5.000 m
3
 

 
Kr 108/m

3
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Ta initiativ til et prosjekt for å prøve 
ut en kombinasjon av tynnings-
teknikker. Nord-Trøndelags 
topografi gir utfordringer med 
maskinell tynning ved at store 
områder ikke er kjørbare. Med 
kombinasjon av maskinell tynning 
og teknikker for vinsjing inn til 
kjøregate, kan volum økes. Test av 
prestasjonsnivå/kostnadsnivå. 

Fylkesmannen 
Skognettverket i 
Indre Namdal 

  

Manuell tynning er kostnadskrevende sammenlignet med maskinell tynning, 

men kan gi tilgang til virke i områder som ikke kan tynnes maskinelt. Kan 

avgrenses i omfang med forhåndsgodkjenning til områder hvor maskinell 

tynning er uaktuelt. 

4.3.5 Planleggingskapasitet og -kompetanse 

Utviklingen i lønnsomheten i primærskogbruket er omtalt tidligere. Svekket 

lønnsomhet har sammen med flere andre forklaringsfaktorer gitt redusert 

avvirkning. Med mindre driftsmarginer blir det viktig å gjøre de riktige valgene 

når investeringer og tiltak skal gjennomføres.  

Planleggingskapasitet og planleggingskompetanse er i denne sammenheng 

viktig for å sikre gode resultater av tiltak. Kapasitet til å gjennomføre 

skogbruksplaner, driftsplaner, terrenganalyser og byggeplaner for skogsveger 

kan bli en flaskehals og en begrensing for økt avvirkning framover. Økt 

aktivitet i skogbruket vil bety behov for økt kapasitet på slike tjenester. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
Driftsstøtte for sikre kompetanse og 
kapasitet på området vegplanlegging og 
terrenganalyse inntil økt aktivitetsnivå gjør 
tjenesten selvfinansiert.  

Fylkesmannen 
Skognæringa  
NTFK 

Økt planlegging. 
Økt kvalitet på tiltak. 
Bedre utbytte for 
skogeier. 

4.3.6 Stimulering til økt manuell hogst 

93-95 % av avvirkningen skjer i dag ved hjelp av hogstmaskiner. Den 

manuelle skogsarbeideren er for lengst utkonkurrert av maskinenes overlegne 

effektivitet. Det finnes fortsatt noen få aktive skogeiere, som hogger med 

motorsag og kjører frem virket med traktor og vinsj. Spredt på de aller fleste 

eiendommer finnes det flere mindre restbestander av hogstmoden skog. Små 

og spredte bestand blir sjelden interessante for maskindrift, da flyttekostnader 

og tilrettelegging ikke forrentes. Slike spredtstilte bestand er imidlertid aktuelle 

å drive manuelt, men det vil kreves økonomisk stimulans for å gjøre drift 

interessant. Statistikk viser at det i 2011 ble hogd 25 000 m3 manuelt i 2011.  
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Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Kostnad Effekt 
(«nye» m

3
) 

Etablere tilskudd til manuell hogst 
på 50 kr pr m

3
. Spesielt rettet mot å 

få ut en del mindre teiger som ikke 
er effektive for maskinhogst. 

Fylkesmannen 
SLF 

40.000 m
3
 

(Forutsatt 
25 000 m

3
 fra 

før pluss 15 000 
m

3
 i økt avvirk-

ning) à kr 50,-  
= 2,0 mill kr 

15.000 m
3
 

 
133/m

3 

4.4 Økt forutsigbarhet for entreprenører 

I dag avvirkes det aller meste av hogstkvantumet med maskiner (hogstmaskin 

og lastetraktor). I Nord-Trøndelag er det om lag 20-25 maskinentreprenører i 

bransjen. Flere av disse har oppdrag både i Sverige, Trøndelag, deler av 

Vestlandet og Nordland. Kapasiteten beskrives ofte som for liten om vinteren 

og motsatt i sommerhalvåret. Skogsentreprenørene arbeider i et uforutsigbart 

marked. Stort innslag av vått underlag og bæresvak mark gjør at 

etterspørselen etter vinterdrift er stor sammenlignet med drift på barmark. I en 

slik situasjon spiller derfor værforholdene en viktig rolle og enkeltår kan bli 

vanskelige som følge av mangel på frost og gode driftsforhold. 

Driftsforholdene på vinter er det lite å gjøre med, men det er viktig å bedre 

forutsigbarheten for entreprenørene ved fokusere på tiltak som ikke er 

væravhengig. Dersom man lykkes med å oppnå økt etterspørsel etter 

entreprenørenes tjenester både til slutthost og tynning, må man ha flere 

hogstlag/maskiner inn for å oppnå ønsket kapasitetsutvidelse. Samlet 

investering for hostmaskin og lassbærer ligger i størrelsesorden 6-8 millioner 

kroner. Kapitalbehovet er stort, og det vil ha stor betydning å finne løsninger 

som gir eksisterende og nye entreprenører langsiktig forutsigbarhet for sine 

investeringer. Når det gjelder selve finansieringen, kan det ikke påregnes 

tilskudd eller etableringsstøtte fra Innovasjon Norge1, dersom 

investeringsobjektet ikke representerer en nyvinning. Innovasjon Norge kan 

derimot bidra med risikolån og ordinært lån på linje med private banker. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
Utvikle en finansieringsordning med 
investeringsstøtte for å sikre etablering av 
tilstrekkelig avvirkningskapasitet i 
bransjen. 

Innovasjon Norge Økt kapasitet 
 

Kompetansehevende tiltak for skogs-
entreprenører rettet mot driftsledelse. 

NTFK Økt kunnskap. 
Mer robuste foretak. 

                                                

 

1
 Personlig meddelelse, Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. 
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4.5 Andre innsatsområder og forslag til tiltak 

4.5.1 Vegstandard for tømmervogntog 

Vegstandarden er en generell utfordring for all godstransport. Norges 

Skogeierforbund og Transportselskapet Nord AS med flere har gjennomgått 

bruer og andre flaskehalser i fylkes- og riksvegnettet for tømmertransporten i 

hele Midt-Norge. Disse hindringene er en viktig faktor i forhold til 

transportkostnadene. I tillegg er bæreevne og vegbredde en stor utfordring 

både på kommune- og fylkesvegnett.  

Gamle veger som blir asfaltert blir ofte smalere (aktualisert gjennom 

oppgradering av kommuneveier), noe som hindrer muligheten for å stå langs 

vegen med tømmerbil når opplasting skal skje. Ofte har den nye veien ikke 

bredde til at passering kan skje utenom møteplasser. Kravene til en 

funksjonell lunneplass er store i forhold til å gi tilstrekkelig adkomst med lange 

vogntog for opplasting. Det betyr at offentlig vei, med de 

trafikksikkerhetsmessige ulempene dette har, ofte er eneste alternativ for å få 

lastet tømmeret på bil. Også det å finne egnet plass for lasting og lossing av 

hogstmaskiner, er en økende utfordring i og med at antall km asfaltert veg 

øker. Avlasting på asfaltert vei er generelt et problem uten at det er tilrettelagt 

med avlastingslommer etc. Lastbærer med piggkjetting og hogstmaskin med 

kjetting og belter ødelegger asfaltdekket. Asfaltert veg er et gode også for 

transportnæringa, men det gir økt behov for tilrettelagte “lastelommer”. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
En forsering med oppgradering av 
«flaskehalsene» på offentlig vegnettet. 

NTFK 
Vegkontor 

Redusert transport-
kostnad for industrien. 

Utarbeide av “hovedløyper” for 
tømmertransport på det offentlige 
vegnettet i samarbeid med vegkontor. 

Vegkontor 
Skogindustri 

Redusert transport-
kostnad for industrien. 
 

Samarbeide med offentlige veg-
myndigheter når utbedringer og nyanlegg 
planlegges, for å formidle skogbrukets 
behov og bla. forbedre laste- og 
lossemulighetene på offentlige veger. 

Skogindustrien 
Transportører 
Skogeiere 

Reduserte transport-
kostnader for industrien. 

Gjennomføre utprøving av midlertidige 
laste- og losseplasser som anlegges ved 
hogst og fjernes etter bruk. 

Skogindustrien 
Transportører 
Skogeiere 

Økt tilgang til tømmer-
partier. 

4.5.2 Transport på bane og sjø 

Norske Skog Skogn oppgir at de ikke har konkurransedyktig løsning for 

jernbanetransport i dag. Økt godsmengde fra bil til bane er en ønsket strategi 

av flere hensyn, ikke bare for å redusere transportkostnadene for 

skogindustrien. Også tilrettelegging for økt tømmertransport på båt, gjennom 

utbygging av kaiterminaler vil være et viktig bidrag for å sikre lønnsom 
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avsetning for kystskogen. Det er tidligere henvist til rapport utarbeidet av 

SINTEF1 angir prioriteringer ut fra skognæringas behov. 

Forslag til tiltak: 

Tiltak Ansvarlig Effekt 
Utøve politisk påtrykk for etablering av 
gode løsninger for økt transport på 
jernbane. 

Skogindustrien Redusere transport-
kostnad for industrien 

Utøve politisk påtrykk for gjennomføring av 
kaiutbygging for tømmertransport. 
 

NTFK 
Skognæringa 
Kystskogbruket 

Redusert transport-
kostnad for industrien. 

  

                                                

 

1
 Nørstebø, V. S. 2011: Transport av skogsvirke i kyststrøk.  
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5. KONKLUSJONER OG PRIORITERINGER 

Det er behov for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag for å styrke 

skogindustriens konkurransekraft. Dette skal selvsagt skje innenfor rammene 

av bærekraftig skogbruk og i tillegg tilfredsstille internasjonale 

konkurransevilkår. Dette er utgangspunktet som har dannet basis for 

konklusjonene og anbefalingene om tiltak i denne delen av rapporten. I 

rapportens målformulering er det satt opp to konkrete mål: 

1. Foreslå tiltak som øker avvirkningen med minimum 100 000 m3 

sammenlignet med 2011-nivå innen 3 år (25 % økning til 520 000 m3) 

2. Foreslå ytterligere tiltak som kan øke avvirkningen inntil prognosert 

potensial i fylket (i størrelsesorden 700 000 m3) 

På kort sikt skal det foreslås tiltak som løfter avvirkningen til 520 000 m3 i løpet 

av en 3-årsperiode. Når det gjelder ytterligere tiltak for å øke avvirkningen til 

prognosert avvirkningspotensial for fylket, er det ikke angitt noen tidsramme. 

Det vurderes mer hensiktsmessig å legge til grunn at det gjennomføres 

evalueringer under veis, som grunnlag for nye prioriteringer.  

Representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa, viser til særmerknadene 

vedrørende inngrepsfrie naturområder, INON, og miljøverdier i skog. 

Særmerknadene er i følge representantene en forutsetning for å kunne oppnå 

utvikling i tråd med målsettingene ovenfor.  

700’ m3
 

       

 

             Tiltak 

 

  
    

 Tiltak   

 

  
   

 Tiltak     

 

  
  

Tiltak…       
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Tiltak …. 

420’ m3
    

 Tiltak «kort sikt» - 3 år 
        

 

  

 

              

 

Volum avvirket i 2011 
  

 
  

 
              

0                

Figur 5.1: Modell økt avvirkning i Nord-Trøndelag 

I notatets kapitel 2, er det satt opp en tiltaksmodell, som viser prinsippet for 

hvordan et sett tiltak kan gi volumvekst fra dagens avvirkningsnivå opp til de 

konkrete målsettingene. Med rammebetingelsene i 2011 (virkespriser, 
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informasjon og veiledning til skogeier, økonomiske stimuleringsordninger, 

driftsforhold mv), ble det oppnådd en avvirkning på 420 000 m3. 

Med utgangspunkt i den negative trenden med reduksjon i avvirkningsvolum 

de senere årene, er det overveiende sannsynlig at dersom priser og 

driftsforhold er stabile/uendret, så vil man i årene framover måtte øke 

innsatsen knyttet til virkemiddelbruk og stimulerende tiltak for å opprettholde 

2011-nivå. Det betyr at man ikke uten videre kan forvente at det feltet som er 

angitt som «volum 2011» i figuren ligger fast som basisavvirkning, og at nye 

tiltak bygger videre fra dette nivå. Sannsynligheten er stor for at innsatsen i 

form av tilretteleggende eller stimulerende tiltak må økes for å opprettholde 

dagens volum framover. 

5.1 Prinsipper for prioritering av tiltak 

I kapitel 4 er det presentert en rekke forslag til tiltak, som direkte eller indirekte 

vil ha betydning for framtidig hogstkvantum i Nord-Trøndelag. 

Tiltaksforslagene har forskjellig karakter, og spenner vidt, fra direkte 

økonomisk stimulans til forvaltningmessige grep som direkte eller indirekte vil 

ha betydning for framtidig avvirkning. Tilgangen på ressurser (økonomi, 

kunnskapsutviklere, saksbehandlere mv) vil være en begrensende faktor, og 

prioritering mellom ulike tiltaksforslag vil være gjenstand for diskusjon. I en 

situasjon med begrensende ressurser er det viktig å prioritere de tiltakene som 

gir størst effekt i forhold til måloppnåelse. Tidsfaktoren spiller også en 

vesentlig rolle i dette forholdet, hva gir best effekt til riktig tid.  

For å prioritere mellom ulike økonomiske virkemidler, så vil det være mulig å 

sette disse opp mot hverandre og gjennomføre en kostnad-nytte-analyse. 

Hvilke tiltak har størst effekt målt i antall kubikkmeter avvirket pr innsatt 

virkemiddelkrone? 

 

 

 

Figur 5.2: Modell for vurdering av tiltak for økt avvirkning. 

Usikkerhetsmomentene er flere når en slik vurdering skal gjennomføres, men 

tilnærmingen vil være nyttig for å rangere tiltak hvor det foreligger praktisk 

erfaring fra tidligere, slik at man har kunnskap om forventet effekt. Bildet 

kompliseres imidlertid av at ressurssituasjonen er slik at det må settes inn 

tiltak som gjør at skog blir høstet på områder som er lite tilgjengelige, dvs 

enten langt fra veg eller i vanskelig terreng. Derfor vil også andre vurderinger 

enn kostnadseffektivitet være av betydning for valg og anbefaling av tiltak. 

Tiltak Innretting 

 

Kostnad 
kr 

Effekt 
m

3
 

Kostnad 
pr m

3
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For andre typer tiltak som er beskrevet i kapitel 4, så vil tilnærmingsmåten 

ovenfor ha mer begrenset verdi. Men også for ikke-økonomiske virkemidler og 

tiltak, vil det være riktig å benytte en metodikk for å rangere tiltaksforslagene 

etter om de er mer eller mindre viktige i forhold til målsettingene om økt 

avvirkning, som grunnlag for prioritering. Når det gjelder tiltak som kan 

karakteriseres som forvaltningsmessige endringer, f.eks som kan gi økt 

forutsigbarhet i forvaltningsspørsmål i forhold til saksbehandlingstid og 

resultat, så vil det også for slike tiltak være forskjellig betydning i forhold til 

målsettingen om økt avvirkning. Man må også ta med i betraktningen at også 

endringer i forvaltningspraksis, vil kreve ressurser til utvikling, informasjon og 

kunnskapsoppbygging mv. 

Tidsaspektet vil også spille en viktig rolle når tiltak settes opp mot hverandre. 

Når kan det høstes konkrete resultater av de gjennomførte tiltakene? Flere av 

forslagene har karakter av kunnskapsutvikling, og de vil være viktige å 

iverksette, selv om resultatene ikke vil foreligge på kort sikt.  

Et siste forhold som i noen grad bidrar til å komplisere vurderingen, er knyttet 

til samspillet mellom de ulike tiltakene. Noen av tiltakene vil ha plusseffekter 

som går ut over det å gi økt avvirkning på kort sikt. Det mest nærliggende 

eksemplet her er økt bruk av investeringsvirkemidler og tilskudd til bygging av 

skogsbilveger. Dette vil bidra til økt avvirkning på kort sikt, men vil også ha 

positiv effekt på entreprenørkapasitet gjennom redusert driftsveglengde, samt 

at vegdekning gir større fleksibilitet i forhold til barmarksdrift. Det siste vil gi 

industrien økt forutsigbarhet for virkesforsyning, gjennom at man gjør seg 

mindre avhengig av vinterdrift og gode driftsforhold.  

En økt satsing på tilskudd til lang driftsveg, vil på samme måte ha motsatt 

virkning. Dette vil gi økt mengde avvirket langt fra veg, mens 

entreprenørkapasiteten belastes gjennom at prestasjonen pr tidsenhet 

reduseres som følge av kjøreavstand.  

5.2 Prioriterte tiltak 2012-2015 

Målsettingen om økt avvirkning er konkretisert i antall m3 økning innenfor 

angitt tidsramme. For perioden 2012-2015 skal det prioriteres og anbefales 

tiltak som øker avvirkningen med 100 000 m3 sammenlignet med 2011-nivå. I 

vedlegg 1 er det satt opp en tabelloversikt med alle de tiltakene som tidligere 

er beskrevet i kapitel 4. I tabelloversikten det foretatt noen vurderinger bla 

knyttet til økonomi og forventede effekter, som grunnlag for prioriteringene.  

5.2.1 Veiledning - flere aktive skogeiere! 

Avvirkningsmålet kan ikke nås uten at flere av de såkalte ikke-aktive 

skogeierne blir mer aktive som forvaltere av egne ressurser. Som beskrevet 
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tidligere viser gjennomførte FoU-arbeider at direkte kontakt mellom skogeier 

og veileder ofte er en forutsetning for å øke aktiviteten hos disse skogeiere. 

Skognettverkene har gode erfaringer med såkalte «skogpådrivere»1 for å drive 

slik aktivitet.  

Tiltak 1: «Aktivitetspådrivere» i Nord-Trøndelag 

Koordinert med arbeidet som allerede pågår i skognettverkene etableres det 3 

nye stillinger som skogpådrivere. Aktivitetspådriverne skal arbeide direkte mot 

skogeiere og i første rekke mot skogeiere som ikke er aktive. I tillegg skal 

aktivitetspådrivernes virksomhet rettes mot planlegging og etablering av 

fellestiltak, hvor vegbygging er spesielt viktig. Stillingene knyttes til 

skognettverkene. Pådriverne er katalysatorer som skal stimulere til aktivt 

skogbruk, og opptrer nøytralt ovenfor skogkjøpere. Innsatsen målrettes mot; 

ikke-aktive skogeiere; hvor planlegging av skogsbilveger, drift i vanskelig 

terreng, andre fellestiltak, informasjonsaktivitet (miljøverdier, skogfond mv). 

Kostnad pr årsverk: 0,8 mill kr. Omfang: 3 årsverk. 

Finansieringsbehov: 2,4 mill kr Forventa effekt: 45.000 m3 

      Kostnad pr m3 kr 108,- 

5.2.2 Infrastrukturtiltak og økonomiske virkemidler 

Når det gjelder stimulerende tiltak i form av tilskuddsordninger og økonomiske 

virkemidler, må det i tillegg til en kostnad – nyttevurdering, også gjøres en 

vurdering opp mot skogressursen. Det er tidligere vist at dersom det skal 

oppnås en bærekraftig økning i avvirkningen, så må det også avvirkes i 

vanskelig terreng, langt fra eksisterende veg og det må gjennomføres 

tynningshogst. Det betyr at også andre hensyn enn kostnadseffektivitet må 

vektlegges når det skal iverksettes tiltak som skal utløse økt volum. Økt 

bygging av skogsbilveger vil være det viktigste tiltaket for å øke avvirkningen. 

Gjennom bygging av veger øker tilgjengeligheten til skogressursen, og i all 

hovedsak er det veger som medvirker til at større volum gjøres tilgjengelige for 

avvirkning. Alternative driftsløsninger er også aktuelle i enkelte områder med 

spesielle utfordringer. 

5.2.2.1 Skogsbilveger 

Som det er beskrevet tidligere, har skogsbilveger vesentlige tilleggseffekter 

sammenlignet med tilskuddsordninger og virkemidler direkte rettet mot å øke 

avvirkningen i områder eller bestand med spesielle utfordringer, f.eks økt 

                                                

 

1
 Indre Namdal, Nidaros, utlyst stilling i Innherred våren 2012 (stillingen er besatt, med oppstart i 

august 2012). 
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tilskuddssats for å stimulere til tynning. Skogsbilveger er en investering som 

har stor tilleggsverdi. Bedre vegdekning vil gi større trygghet for industrien, da 

veger fører til at mulighetene for barmarksdrift øker, samt at man blir mindre 

avhengig av gode driftsforhold for å kunne avvirke. Veger vil også redusere 

driftsveglengden og dermed øke kapasiteten for skogsentreprenørene. Videre 

vil skogsbilvegen ha en verdi etter at avvirkning er gjennomført ved at vegen 

bidrar til å øke tilgjengeligheten og redusere kostnadene ved å utføre 

skogkultur og tynning. Vegbygging vil også øke tilgjengeligheten til skog i bratt 

terreng og til aktuelle områder for tynning. 

Tiltak 1: Økt ramme og tilskuddsandel til skogbilvegbygging 

For 2012 er det avsatt/bevilget 6,9 millioner til bygging av skogsbilveger i 

Nord-Trøndelag. Erfaringstall fra 2011 viser at potensialet for avvirkning 

knyttet til de fullførte vegprosjektene var 6 m3 pr meter nybygd veg. Selv om 

det både må satses på fortetting av eksisterende vegnett og større nyanlegg, 

må man forvente at de mest lønnsomme prosjektene allerede er realisert. 

Dette fører til at investeringseffektiviteten framover vil gå noe ned.  

Økt satsing på skogsbilvegbygging med en økning av rammen for 

investeringsvirkemidler med 6,0 millioner kroner vil med følgende 

forutsetninger gi 10 km nybygd veg og 50.000 m3 tilgjengelig for avvirkning: 

 5 m3 i avvirkningspotensial per meter. 

 Gjennomsnittlig anleggskostnad per meter kr 750,-. 

 80 % investeringstilskudd = kr 600,- per meter i støttenivå. 

 Betinget tilskudd, dvs tilskudd betinger avvirkning med tidsfrist. 

 Tiltaket må ses i nær sammenheng med kunnskapen som etableres 

gjennom hovedplaner for skogsbilveger og mulighetene for å benytte 

pådrivere til å være katalysatorer mot skogeiere. 

Finansieringsbehov: 6,0 mill kr Forventa effekt: 50.000 m3 

      Kostnad pr m3 kr 120,- 

5.2.2.2  Andre økonomiske virkemidler 

Dersom avvirkningsmålet skal nås, har erfaring vist at det er behov for 

stimulering med økonomiske virkemidler for å oppnå avvirkning i områder med 

spesielle utfordringer for å kompensere for økonomiske ulemper. Det samme 

er situasjonen dersom man skal opprettholde og øke aktiviteten når det gjelder 

tynningshogst. Innledningsvis er det vist at målsettingen for avvirkning som 

ligger til grunn for dette arbeidet, ikke kan nås uten at marginalt virke ut fra en 

økonomisk vurdering avvirkes. I denne sammenheng siktes det i all hovedsak 

til utfordrende og bratt terreng og tynningsvirke.  
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Tiltak 1: Økt tilskudd til maskinell tynning 

2010 er siste hele år med tilskudd til maskinell tynning i Nord-Trøndelag, og 

dette året ble det avvirket ca 20 000 m3. For å øke volumet opp mot 

potensialet for maskinell tynning legges følgende til grunn: 

 Økt tilskudd fra dagens nivå på kr 30,- til kr 50,- pr m3 gir volumvekst 

fra tynning fra 20’ m3 i 2010 til 50’ m3. 

 Innføring av nytt tilskudd til planlegging av tynningsdrifter på kr 15,- pr 

m3, som gir samlet tilskudd på kr 65,- pr m3. 

 Samlet kostnad omfatter dagens tynningskvantum (2010) 20 000 m3 + 

forventet ny avvirkning som følge av tiltaket på 30 000 m3. 

 Det etableres forutsigbarhet om videreføring av tilskuddsordningen, 

som sikrer oppbygging av maskinkapasitet. 

Tiltak Kostnad  Forventa 
effekt  

Kostnad pr 
“ny” m3 

Økt tilskudd pr m
3
 til maskinell 

tynning, inkludert tilskudd til 
planlegging av tynningsdrift.  
Aktuelt for kulturskog i 
hogstklasse 3-4 i «normalt 
terreng». 

 
 

3,225 mill kr 

 
 

30 000 m
3
 

 
 

108,- 

 

 

Tiltak 2: Bratt terreng og mellomvanskelig terreng 

For å nå avvirkningsmålet må det også avvirkes i bratt terreng. Bratt terreng 

kan graderes etter driftsmessig vanskelighetsgrad. Dagens tilskudd på kr 140 

pr m3 til kabeldrift gir begrenset effekt. Driftsulempene i bratt terreng er av en 

slik størrelsesorden at tilskuddet i for liten grad bidrar til å gjøre avvirkning 

lønnsom. Dette medfører også at det i dag er lav kapasitet tilgjengelig. 

Følgende forutsetninger legges til grunn for å øke avvirkningen med kabeldrift: 

 Tilskuddssats økes til kr 200,- pr m3 

 Samlet kostnad omfatter dagens kvantum i bratt terreng 5 000 m3 + 
forventet ny avvirkning som følge av tiltaket på 15 000 m3. 

 Det etableres forutsigbarhet om videreføring av tilskuddsordningen, 

som sikrer oppbygging av maskinkapasitet. 

Etablering av nytt tilskudd til “mellomvanskelig” terreng. Forutsetninger: 

 Tilskuddssats settes til kr 60,- pr m3. 

 Tilskuddet gis til terrenget etter forhåndsgodkjenning. 

 Samlet kostnad bygger på at tilskuddet gis til 20 000 m3 samlet, hvorav 
8.000 karakteriseres som ny avvirkning som følge av tiltaket. 
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Tiltak Kostnad  Forventa 
effekt  

Kostnad pr 
“ny” m3 

Økt ordinært tilskudd pr m
3
 til 

kabeldrift 

4,0 mill kr 15.000 m
3 

266,- 

Nytt tilskudd til «mellom-

vanskelig» terreng 

1,2 mill kr 8 000 m
3 

150,- 

 
 
Tiltak 3: Etablering av tilskudd til manuell hogst 
Det avvirkes i størrelsesorden 25 000 m3 manuelt i Nord-Trøndelag i dag. 

Gjennom å innføre en tilskuddsordning for manuell drift, kan volumet økes og 

det kan løse ut volum som er lett tilgjengelig men ikke drivverdig med maskin 

på grunn av begrenset omfang. 

 Tilskuddssats kr 50,- pr m3 

 Samlet kostnad omfatter dagens kvantum drevet manuelt 25 000 m3 + 
forventet ny avvirkning som følge av tiltaket på 15 000 m3. 

Tiltak Kostnad  Forventa 
effekt  

Kostnad pr 
“ny” m3 

Nytt tilskudd til manuell hogst. 

Små teiger. 

2,0 mill kr 15.000 m
3 

133,- 

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa stiller seg ikke bak tiltaket om å etablere et tilskudd til manuell hogst. Dette 

fordi næringa mener at kostanden med dette tiltaket er for høy i forhold til forventet 

avvirkningskvantum. 

Skognæringa ønsker i stedet å prioritere et tiltak som gir skogeier 100 % tilskudd til 

plantekjøp beskrevet i kapitel 4.1.1. 

 
 
Tiltak 4: Investeringsvirkemidler til skogsentreprenører 
Stort kapitalbehov i kombinasjon med liten forutsigbarhet gjør at det er svært 

vanskelig å finansiere investeringer i entreprenørbransjen. En ekvipasje med 

hogstmaskin og lassbærer representerer en kapitalbinding på 6-8 millioner 

kroner. En økning i avvirkningen vil kreve økt kapasitet. Det er behov for å 

etablere offentlige ordninger som i større grad legger til rette for etableringer i 

bransjen, investeringsstøtte, garantiordninger, risikolån.  

5.2.3 Forvaltningsmessige tiltak og tilrettelegging 

Når det gjelder forslagene som i vedlegg 1 er listet opp under overskriften 

«Forvaltningsmessige tiltak som gir økt kvalitet og forutsigbarhet», så 

omhandler de ulike avklaringer og tilrettelegginger, som vil ha både direkte og 

indirekte innvirkning på avvirkningen. Inngrepsfrie naturområder INON i 
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forbindelse med planlegging av skogsbilveger og Miljøverdier i skog, er viktige 

områder hvor forvaltningen skal legge til rette, gi uttalelser og fatte vedtak. I 

denne sammenheng er følgende stikkord viktige: 

1. Bedre informasjon om de faktiske forhold  

2. Øke kunnskapen om de faktiske forhold 

3. Bedre forutsigbarhet om tid og resultat 

Informasjon og kunnskap er viktig for å ta kunne ta riktige beslutninger, f.eks 

for skogeier å ta beslutningen om aktivt skogbruk. Når det gjelder 

forutsigbarhet vil dette være viktig både i forhold til tid, (hva er forventet 

saksbehandlingstid?), og i forhold til resultat (forhåndsavklaringer).  

Tiltak 1: Gradering av INON-soner 

I utgangspunktet graderes INON-soner i forhold til viktighet, hvor sone 

Villmark (med tilgrensende sone 1 og 2) prioriteres høyest, og 

sammenhengende/isolerte soner 1 og 2 prioriteres lavest. Dette danner basis 

for å gjennomføre faglige forhåndsavklaringer for alle foreslåtte veger med 

utgangspunkt i kommunevise hovedplaner for skogbilveger. Dette vil legge 

grunnlaget for økt forutsigbarhet i forhold til tid og resultat. Gjennomføring vil 

ikke kreve store økonomiske ressurser, men det vil forutsette at det prioriteres 

personellressurser i forvaltningen, spesielt i kommunene og i 

fylkesmannsembetet, til å gjennomføre de skisserte avklaringene, som 

grunnlag for oversiktlige, forutsigbare og effektive prosesser i ettertid. 

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa ønsker ikke å ta stilling til tiltaket om gradering av INON etter viktighet. 

INON er ikke et forvaltningsverktøy. INON går på hver enkelt skogeierens rett til å drive 

egen eiendom. Skognæringa har ikke myndighet til å forhandle for enkelt skogeierne. Det 

er heller ikke ønskelig å etablere en forvaltningspraksis på dette. 

 

Tiltak 2: Forbedring av datakvalitet 

Det er viktig med høy kvalitet og oppdatert informasjon på kartmaterialet som 

legges til grunn når det gjøres vurderinger. Hovedplaner for skogsveger gir en 

oversikt over eksisterende skogsbilveger og traktorveger, samt behovet for 

nye veger de første årene. INON-kartene må ajourføres for å gi bedre 

oversikt. I Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 er dette omtalt: 

Oppdatering av INON skal ferdigstillast i 2013. Direktoratet for naturforvaltning 
arbeider samstundes med tekniske løysingar knytte til oppdatering og 
korreksjonar som skal rasjonalisere og forenkle INON-kartlegginga. Statens 
Kartverk arbeider med «traktorvegdatabase» som eit vesentleg innslag i den 
vidare utviklinga av INON-systemet. Vi har nokre få døme på tilbakeføring av 
område med inngrep til inngrepfrie naturområde, mellom anna knytt til 
omlegging av større kraftlinjer. Omfanget av slike endringar, og endringar i 
skogsområda vil gå fram av oppdateringa av INON i 2013. 
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Tiltak 3: Metodikk for registrering og avvirkning i kalkskog 

Forekomst av kalkskog kan estimeres, både ut fra berggrunnskart, men trolig 

også ut fra karakteren av topografi. Etter at kalkskogforekomster er identifisert, 

kan avvirkning gjennomføres, hvis man tar de riktige hensyn. Kalkskogen i 

Nord-Trøndelag skal drives i henhold til aktuelt lovverk og forskrifter 

(skogloven mm), og Norsk PEFC-skogstandard. I følge Norske PEFC-

skogstandard, skal kompetent biolog kontaktes når naturtypen har verdi A 

og/eller er en truet naturtype, for å vurdere om det bør etableres 

nøkkelbiotoper i området. Fylkesmannen tar initiativ til et prosjekt som har 

som mål å bidra til økt miljøkunnskap og økt tilrettelegging for skogbruket. 

Kalkskoger er inndelt i flere underkategorier, (høgstaude-grankalkskog, lågurt-

kalkgranskog, kalkrik lavfuruskog med flere) som er å finne på Norsk rødliste 

over naturtyper, og hvor underkategorien lågurt-kalkgranskog er truet, rødliste-

kategori VU (sårbar), og de andre er å finne i kategori NT (nær truet).  

Prosjektet skal: 

 Utprøve metodikk for å identifisere potensial for viktige forekomster av 

kalkskog, gjennomføre identifisering av forekomster, og herunder også 

gjøre avklaringer av områder som ikke er kalkskog. 

 Gjennomføre kartlegging av de viktige arealene. 

 Utarbeide praktiske retningslinjer i samarbeid med skogbruket for 

avvirkning i kalkskoger, slik at skog kan avvirkes lønnsomt og at viktige 

miljøverdier ivaretas. Skogbiolog (er) må involveres, slik det ble under 

prosjektet miljøregistreringer i skog. Prosjektet gjennomføres i 

samarbeid mellom vitenskapelig kompetanse og skogfaglig 

kompetanse. 

Særmerknad fra representantene i Arbeidsgruppen fra skognæringa: 

Skognæringa stiller seg ikke bak prosjektet som Fylkesmannen ønsker å gjennomføre. I 

rødlista for naturtyper er det kalklågurtgranskog, den eneste kalkskogtypen i Trøndelag 

som inngår i kategorien trua/sårbar. I 2009 skrev biolog Håkon Holien en utfyllende 

rapport etter å ha bistått ALLSKOG SA under skogsdrift for å ivareta kalklågurtgranskog. 

ALLSKOG utarbeidet instruks til sine entreprenører ut fra dette arbeidet. I etterkant har 

ALLSKOG gjennomført skogsdrifter Holien har undersøkt og funnet i orden, men det er 

viktig at alle som driver skogsdrift har like retningslinjer.    

Skognæringa vil støtte et arbeid som vil bidra til å gjøre kjent de retningslinjene som 

allerede er tatt i bruk, slik at alle opererer på lik måte i kalklågurtgranskog. Skognæringa 

ønsker ikke å bidra til forvaltningsgrep som omfatter ordinær skog. 

 

 
Tiltak 4: Informasjon og kompetanseoppbygging 

Informasjon og kunnskapsspredning til beslutningstakere vil være avgjørende 

for å få ut ønsket effekt om økt avvirkning. I forhold til INON og Miljøverdier i 

skog, er det viktig at skogeier har lett tilgang til kunnskap. Den aktive og 

interesserte skogeier ønsker lett tilgjengelig kunnskap for å fatte beslutninger 

på egen hånd, mens andre søker råd hos veiledere. De ikke-aktive skogeierne 

søker sannsynligvis ikke etter informasjon og må aktiveres gjennom personlig 
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veiledning. Viktige målgrupper for informasjon og kunnskap i denne 

sammenheng er skogbruksledere, ansatte i forvaltningen, entreprenører og 

skogeierne. Følgende initiativ gjennomføres: 

 Fylkesmannen gjennomfører kurs for skogfunksjonærer høsten 2012. 

 Det utarbeides en strategi for å bygge opp nødvendig kunnskap hos de 

aktuelle målgrupper for å stimulere til økt aktivitet og for å gjøre flere 

skogeiere aktive.  

Det er viktig å spille på de igangværende prosessene og tiltakene i regi av 

forvaltningen, skognæringa, skognettverkene mv. Også andre tiltak som 

direkte eller indirekte er avledet av dette utvalgsarbeidet må utnyttes i 

forbindelse med kunnskapsoppbygging. Herunder nevnes; bruk av 

«aktivitetspådrivere» i informasjonsarbeid ovenfor skogeiere og 

informasjonstiltakene som ligger i et omsøkt veiledningsprosjekt1.  

Tiltak 5: Samtidig registrering av MIS og naturtyper 

Fylkesmannen tar initiativ til etablering av et prosjekt for utprøving av samtidig 

registrering. Dette vil være et prosjekt som har overføringsverdi til andre 

kommuner. Det er etablert kontakt med Inderøy kommune som case-

kommune, samt at tiltaket er diskutert med og støttes av Direktoratet for 

Naturforvaltning og Skog og Landskap.  

5.2.4 Offentlig infrastruktur og rammebetingelser 

I kapitel 4 er det skissert flere tiltak som innebærer at det må foretas politiske 

prioriteringer og gjennomføres offentlige investeringer, som vil ha betydning 

for å bedre rammebetingelsene for skogindustrien. I denne sammenheng 

gjelder dette offentlige investeringer i vegnett, jernbane og kaianlegg, foruten 

endinger av lovverk, for å gi åpning for andre driftsformer knyttet til forvaltning 

av skogeiendom. Dokumentert kunnskap om betydningen dette har for 

skogindustrien, vil i denne sammenheng være et viktig virkemiddel og 

grunnlag for aktiv påvirkning av beslutningstakere. Det er her ikke foretatt 

noen prioritering mellom tiltakene som er foreslått av denne karakter. Det er 

også sannsynlig at man i begrenset grad kan beslutte, gjennomføre og måle 

effekter innenfor en 3-årsperiode, men at tiltakene som gjennomføres først har 

effekt på lengre sikt. Det er gjennomført beregninger som viser effekten av å 

utbedre transportmessige flaskehalser for industrien. Det påpekes 

nødvendigheten av å få gjennomført de planlagte utbedringene i det offentlige 

vegnettet for å fjerne transportmessige flaskehalser. 

                                                

 

1
 Prosjekt Kompetanse, Informasjon, Veiledning. Omsøkt prosjekt våren 2012. 
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5.2.5 Forskning og Utvikling (FoU) og kunnskaps-
utvikling 

Forskning, utvikling og innovasjon er viktig for å videreutvikle skognæringa og 

legge grunnlaget for framtidsretta aktivitet i hele næringskjeden. Aktiv 

deltakelse i kunnskapsutvikling, vil også kunne ha betydning for å løse 

virkesutfordringen for skogindustrien i Trøndelag. Utvikling av FoU-basert 

kunnskap, vil som regel ha et langsiktig perspektiv før resultater kan tas ut i 

praksis. Kunnskapsbehovene som skognæringa i Trøndelag ser i denne 

sammenheng, må fremmes og kanaliseres til forskningsmiljø1 som kan bidra, 

samtidig som man må bidra til å finne finansiering av tiltakene.  

Tiltak 1: Ny driftsteknikk tilpasset bæresvak mark 

Tilgjengeligheten til skogressursene av stor betydning for å legge grunnlag for 

lønnsom avvirkning. I Nord-Trøndelag er det betydelige områder med 

vanskelig driftsforhold og bæresvak mark. Dagens konvensjonelle utstyr er i 

mange tilfeller ikke godt egnet for transport av virke i vått terreng. Nord-

Trøndelag bør ta initiativ til og delta i utvikling av terrenggående beltekjøretøy, 

som supplement eller erstatning for skogsbilvegbygging i enkelte områder2. 

Dette vil sannsynligvis ikke ha noen innvirkning på virkestilgangen i den første 

3-årsperioden, men representerer et viktig FoU-behov med utgangspunkt i 

regionens behov. 

I et mer kortsiktig perspektiv (2012-2015), er det foreslått flere kunnskaps-

utviklingstiltak/utprøvingstiltak som kan ha betydning for virkestilgangen i dette 

tidsperspektivet. Her er følgende tiltak prioritert: 

Tiltak 2: Laste- og losseplasser for tømmer 

Prøve ut enkle og midlertidige løsninger (fjernes etter bruk) med anleggelse av 

lasteplasser for tømmer og av- og pålastningsplasser for hogstmaskiner på 

transportbil. En utfordring som må løses for å øke tilgjengeligheten til skog og 

redusere transportavstand til lunneplass. En problemstilling som aktualiseres 

gjennom økt antall km fast dekke på kommuneveger/fylkesveger. 

For å redusere behovet for midlertidige løsninger, bør det tas initiativ til å 

formalisere et samarbeid med offentlige vegmyndigheter og 

skogindustrien/transportører/skogeiere om planlegging og tilrettelegging for 

skogbrukets behov, når utbedringer og nyanlegg av offentlige veger skal 

gjennomføres.  

  

                                                

 

1
 Samarbeid med Grønn forskning Midt-Norge for å komme i dialog med forskningsmiljø. 

2
 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har søkt om forprosjektmidler våren 2012. 
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Tiltak 3: Ny driftsteknikk for økt utbytte av tynningsdrift 

Nord-Trøndelags topografi gir utfordringer med maskinell tynning ved at store 

områder ikke er kjørbare. Med kombinasjon av maskinell tynning og teknikker 

for vinsjing inn til kjøregate, kan tynningsvolumet økes på enkeltdriftnivå 

samtidig som samlet volum fra tynning øker. Skognæringa i Indre Namdal har 

fremmet et initiativ til et prosjekt for å prøve ut teknikker som kombinerer 

manuell felling og maskinell tynning. Prosjektet skal bla se på rigging av 

maskinelt utstyr og teste prestasjonsnivå/kostnadsnivå. 

Tiltak 4: Kompetansebehov vegplanlegging 

Aktiviteten innenfor terrenganalyse og vegplanlegging har vært for lav til at det 

har vært et kommersielt grunnlag for tjenestene. Det er av stor betydning å 

opprettholde god kompetanse og kapasitet kan bli en flaskehals. Det tas 

initiativ til å sikre dette gjennom tidsavgrenset prosjektstøtte inntil det viser seg 

om økt aktivitetsnivå gjør tjenesten selvfinansiert. 

5.2.6 Oppsummering tiltak 

Foran er det prioritert forslag til tiltak som skal bidra til å øke avvirkning i Nord-

Trøndelag fra 420 000 m3 i 2011 til 520 000 m3 innen utgangen av 2015. For å 

nå dette målet, må det settes inn et sett av virkemidler, hvor summen bidrar til 

å påvirke skogeier, slik at hogst planlegges og gjennomføres. Dette gjelder 

økonomiske virkemidler, tiltak av juridisk karakter, forvaltningspraksis, 

veiledning, informasjon mm. Virkemidlene som skal bidra til å løfte 

avvirkningen, vil komme som et tillegg, eller som en erstatning for de 

ordningene som i dag finnes. Det betyr at det også bak avvirkningstallene for 

2011 ligger en betydelig virkemiddelbruk, som har bidratt til å utløse dette 

avvirkningskvantumet. 

Flere av tiltakene som er prioritert gjennomført, må ses i sammenheng for å 

optimalisere effekten. Skognæringa har i denne sammenheng spilt inn et 

forslag om å settes sammen “tiltakspakker” rettet mot sentrale innsatsområder 

for å øke avvirkningen. Dette kan være en riktig tilnærming for å se helheten, 

og vise at flere tiltak og hensyn må spille sammen for at effekten skal bli god.  

Det beste eksemplet på at dette kan være riktig tilnærmingsstrategi, vil være 

opp mot hovedinnsatsområdet for å øke tilgjengeligheten til skog, 

skogsbilvegbygging. For å oppnå ønsket kvalitet og utbyggingstakt er det flere 

av virkemidlene som må virke sammen:  

 Aktivitetspådrivere som jobber opp mot skogeier med planlegging av 

vegprosjekter 

 Forutsigbarhet i forhold til søknadsprosess og spørsmål som må 

avklares i forvaltningen 

 Tilgjengelighet til planleggingskompetanse 
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 Finansieringsordninger til vegbygging som gjør tiltaket interessant 

økonomisk for foretakene 

Hva som er riktig strategi for videre oppfølging av tiltaksforslagene tas det ikke 

stilling til her. Sannsynligvis må man utnytte mulighetsrommet i forhold til å 

finansiere tiltakene, og skreddersy strategi i forhold til dette. 

Tabell 5.1: Oppsummering av prioriterte tiltak for perioden 2012-2015.  

Tiltaksområde Tiltak Effekt i 
m

3 
Kostnad
mill Kr 

Skogeier/veiledning Aktivitetspådrivere, 3 stillinger 45 000 2,4 

Infrastruktur/skogsbil
veger 

Økt ramme og tilskuddsandel til 
bygging av skogsbilveger 

50 000 6,0 

Tilskudd og 
økonomiske 
virkemidler 

Økt tilskudd til maskinell tynning 
Økt tilskudd til kabeldrift 
Nytt tilskudd mellomvanskelig terreng 
Nytt tilskudd manuell hogst *) 
Investeringsvirkemidler entreprenører 
(Ikke detaljplanlagt med budsjett) 

30 000 
15 000 
8 000 

15 000 
 

3,2 
4,0 
1,2 
2,0 

Forvaltningsmessige 
tiltak og tilrette-
legging 

Gradering av INON-soner *) 
Forbedring av datakvalitet INON 
Metodikk for kalkskog (prosjekt) *) 
Informasjon og kompetansebygging 
Samtidig registrering (prosjekt) 
(Ikke detaljplanlagt med budsjett) 

  
 
 
 
 

Offentlig infrastruktur 
og rammebe-
tingelser 

Påvirkning som bidrar til bedre 
infrastruktur og rammebetingelser for 
skogindustrien gjennom utbedring av 
transportmessige flaskehalser. 

  

FoU/kunnskaps-
utvikling 

Driftsteknikk tilpasset bæresvak mark 
Midlertidige laste-/losseplasser 
Langsiktig driftsavtale 
Driftsteknikk tynning 
Kompetanse vegplanlegging 
(Ikke detaljplanlagt med budsjett) 

  

SUM  160 000 18,8 

*) Tiltak som fylkesmannen ønsker å gjennomføre, men som representantene 

i Arbeidsgruppen fra skognæringen ikke stiller seg bak.  

Tabellen ovenfor viser budsjettmessig investeringsbehov knyttet til de 

prioriterte tiltakene innenfor punktene Skogeier/veiledning og Tilskudd og 

økonomiske virkemidler, gitt en avvirkning lik delmål 1, 520 000 m3. For disse 

virkemidlene er det erfaringer med til dels like tiltak, som gjør det mulig å 

estimere gode anslag på effekt. Når det gjelder de andre tiltakene, så vil de 

være av en annen karakter, og i stor grad mer indirekte i forhold til 

avvirkningsmålet. Både den kostnadsmessige siden og forventet effekt målt i 

antall kubikkmeter virke, er svært vanskelig å estimere med konkrete tall.  
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Prioriteringene foran representerer en betydelig investering i tiltak som skal 

øke avvirkningen i Nord-Trøndelag. I 2011 ble det bevilget 17 millioner kr til 

skogbruksrettede tiltak i Nord-Trøndelag over Jordbruksavtalen (LUF). Av 

tiltakene som er prioritert ovenfor er ca 1-1,5 millioner som inngår i 

eksisterende rammetildeling. Dette gjelder dagens tilskudd til maskinell 

tynning og tilskudd til kabeldrift i bratt terreng. Det betyr at gjennomføring av 

de skisserte tiltakene krever i størrelsesorden 17 millioner kroner i friske 

virkemidler. I all hovedsak er virkemidlene bundet opp mot volum avvirket, slik 

at man vil oppnå ønsket effekt av virkemiddelbruken. 

5.3 Evaluering  

Målsettingen for utvalgets arbeid er formulert slik at man i løpet av en 

tidshorisont på 3 år tar mål av seg til å øke avvirkningen med 100 000 m3 

sammenlignet med 2011. På lengre sikt er målet å øke avvirkningen til 

prognosert potensial, i størrelsesorden 700 000 m3.  

I dette arbeidet er det ikke gjennomført prioriteringer av tiltak ut over 

prioriteringene som gjelder fase 1, 2012-2015. Som grunnlag for ytterligere 

tiltak for å heve volumet, legges det til grunn at det gjennomføres en årlig 

evaluering. Det vil også gi mulighet til å korrigere kurs og innretting for de 

tiltakene som er iverksatt. 

5.4 Organisering av det videre arbeidet 

Arbeidsgruppens sluttrapport peker på en del sentrale forhold knyttet til å øke 

avvirkningen i Nord-Trøndelag. Rapporten gir ikke alle svar og representerer 

kun et bidrag til en videre prosess. I denne prosessen må aktørene spille 

sammen, skognæringa og regionale myndigheter mv for å bidra til 

gjennomføring av de foreslåtte tiltakene. For å legge grunnlaget for videre 

framdrift og realisering, vil det være viktig å plassere ansvar til å ta initiativ og 

iverksette prosesser.  

For å bidra i denne forbindelse etableres det et arbeidsutvalg, med utspring i 

arbeidsgruppen for økt avvirkning. Arbeidsutvalget består av 3-4 

representanter, satt sammen av Skognæringa i Trøndelag, fylkeskommunen 

og fylkesmannen. Arbeidsutvalget vil også ta initiativ til evaluering av arbeidet 

med å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag, som grunnlag for endring av 

tiltaksstrategien.  
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