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Skogbruksplanlegging- et grunnleggende verktøy

Skogpådriver i Lensa har vært viktig  for å få gjennomført et større 
«kystprosjekt» på skogbruksplanlegging i fire kommuner i Sør-Trøndelag 
og to kommuner i Møre og Romsdal.

Prosjektet var organisert med en styringsgruppe bestående av skogeiere 
fra alle kommunene og en administrativ gruppe bestående av skogansvarlige, 
fylkesmennene og med samarbeidsprosjektet Lensa som pådriver. I tillegg er 
det etablert kommunevise prosjektgrupper. 

Totalt omfatter dette prosjektet ca. 1 700 skogeiere. De seks kommunene har 
et brutto produktivt skogareal på 620 000 daa.



Søknad til Statsråd Jon Georg Dale 26/3
Total budsjett 14.7 millioner kroner

Nasjonale midler kr 7.5 millioner kroner



Pilotprosjekt

Delmål

 Skogeierretta aktivitet for å sikre skogindustrien 
bærekraftig råstofftilgang på kort og lang sikt

 Videreutvikle lokale skognæringsnettverk og 
dele kunnskap om god praksis

 Profesjonalisere skogpådriverrollen

 Aktivere kommuner gjennom skognettverk og 
pådriversatsing som verktøy

 Etablere permanente system som sikrer 
kunnskaps- og erfaringsoverføring

 Utvikle partnerskapet og kommunikasjon 
mellom lokale skognettverk og regionnivået og 
mellom skognettverkene

Overordna mål

Økt aktivitet med satsing på framtidsskogen, 
ressursoppbygging og bærekraftig råstoffuttak i 
skogen som gir grunnlag for økt verdiskaping og 
bidrag til utvikling av bioøkonomien.

Hovedmål

Utvikle, beskrive og prøve ut modeller for 
skognettverk og aktivitetsretta skogpådrivere 
som har stor overføringsverdi til andre regioner.



Oppgaver som pådriver trengs til

• Ta tak i hovedplan veg

• Bistå i vegbyggingsprosesser

• Oppsøkende virksomhet mot nye og passive skogeiere

• Oppbygging av framtidsskogen

• Utviklingsoppgaver i skogbruket

• Informasjon og veiledning

• Bestilling av skogbruksplaner- tilrettelegge for kursoppfølging

• Oppsøkende virksomhet skogkultur

• Gjennomføre skogrelaterte prosjekter

• Finne tak i klimaskogfelt

• Finne områder med gjødslings-interesserte skogeiere



Klargjøring av skogpådriverrollen

• Pådrivernes arbeid - en ekstra ressurs i tillegg til kommunale og private skogfunksjonærers  
arbeid

• Skal ikke være en erstatning for kommunenes forvaltnings- og lovpålagte oppgaver 

- Klare og tydelige skillelinjer mellom kommunens lovpålagte oppgaver som  
kommunens egne ansatte må gjøre,  utviklingsoppgaver som pådriverne kan 
gjøre

• Skogpådriverne må opptre næringsnøytralt og behandle næringsaktørene likt

- Skal ikke inngå avtaler på vegne av kommersielle aktører 



Representerer dette et nytt verktøy ?   Ja!

Og—

For skogbruket i Trøndelag og skogforvaltninga i Trøndelag vil realisering av en pilot være av stor betydning .



Trøndelag er i endring (en situasjon flere fylker/ regioner står 
overfor)

 Ny fylkeskommune og ny Fylkesmann fra 1/1-2018

 Kommuner og regionråd: Fra 48 til 37 kommuner fra 2020, 

endringer i kommunesamarbeidet, regionrådene i endring

 Det vil fortsatt være store samarbeidsbehov mellom 

kommuner



Trøndelagsfylket-

Forventninger til å få til noe mer- Forsterkning av skogbrukets bidrag til 
det grønne skiftet og bioøkonomien

• Fyrtårnsatsing hos Fylkesmannen- «Mat og fiber fra den blå og grønne åker»
• Fylkeskommunene –»Et verdiskapende Trøndelag» hvor bioøkonomi har strek fokus



Hva er kommunenes rolle i det grønne skiftet og bioøkonomien?

Tilskuer ?

Eller

«Lokal driver»

Hvordan være synlig i et stort Trøndelags fylke?



• Må være nær- like nær- enda bedre

• Være tilstede og tilgjengelig

• Må komme oss ut til kommunene- inviter dere gjerne ut
• Kanskje lurt å se på muligheten for regional/ tematisk inndeling 

og kursing

• Økt faglig kompetanse og kompetansedeling

• Ser den enkelte kommune og deres behov

• Kan Fm ta rollen som vår kunnskapsbase?

• Hvordan bli flinkere til å dele kunnskap med kommunene

• Stor avstand mellom regionalt arbeid og kommunene. Ofte 
blir kommunene glemt?

• Kan vi legge inn bestillinger til FM?

Hva forventer kommunene av 
FM i et nytt Trøndelag?



Trøndelag

Skog og tresatt areal, mill. dekar 20.0

Prod. Skogareal, mill. dekar(eks. verna 

areal)

10.2

Stående volum, mill. m3 92

Tilvekst, mill. m3 2.8

Avvirkning, m3 770000

Prod verdi trebearbeidende industri, 
mrd. kroner

6.1

Skogeiere 14000

Trøndelagsfylket
Stort skogfylke med      
potensial

Orkdalsregionen har 11 prosent av det produktive skogarealet i 

Trøndelag og 12 prosent av avvirkninga (gj.sn. 2012-2016). 

Regionen har lange tradisjoner på trebearbeiding og et 

betydelig omfang av trebearbeidende bedrifter.



Aktivitets fremmende skogpådrivere i en grønn framtid 
representerer en god oppfølging av dette fordi: 

 Ordningen fører til gode resultat og gir aktivitetsøkning i 

primærskogbruket 

 Legger grunnlaget for kommunene som utviklingsarena og 

drivere i det grønne skiftet

 Utvikler partnerskapet og ivaretar tilgjengelighet/ 

kommunikasjonen  mellom regionnivået på den ene siden , 

og kommunene(skogpådrivernettverkene) og det utøvende 

lokale skogbruk på den andre siden i et stort nytt fylke

 Gir muligheter for å tenke nytt og mer effektiv tilpasning av 

virkemidler jfr. regioner. Pådriverarbeidet i Trøndelag er 

organisert gjennom 7 nettverk og samtlige kommuner 

inngår.

Bærekraftig bruk og forvaltning 
av biomasseressursene er 
synliggjort som en forutsetning 
for utvikling av bioøkonomien 
og det grønne skiftet.



Behov for å finne bærekraftige og fornybare løsninger



Hva ønsker vi ?

• At Orkdalsregionen kan videreutvikles som en aktiv samhandlingsarena 
på skogbruk

• - gjennom videreført bruk av Lensapådriver som verktøy som gjør det 
mulig for kommunene å drive et utviklingsarbeid på skogbruk

• Gjerne påvirke politisk opp på sentralt nivå da søknad om 
skogpådriverpoilot ligger på bordet til statsråd Jon Georg Dale i LMD




