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1. Innledning 
 

De naturgitte forholdene ligger til rette for å drive skogbruk i Namdalen. Skogbruk og 

skogindustri har vært en av bærebjelkene for næring og samfunn gjennom generasjoner i 

regionen. 

 

Som for landet som helhet, så viste investeringene i skogbruket - skogsveier, planting og 

rydding - også i Namdalen en fallende tendens utover 1990-tallet. Det skyldes sikkert flere 

forhold, men nedgangen faller sammen med svakere lønnsomhet, endra og svekka 

økonomiske rammebetingelser i skogbruket. Skogindustrien i Norge har vært under sterkt 

press de seinere åra. 

 

Mye har endret seg i skogbruket de siste 10-åra. Den yrkes-/egenaktive skogeieren med 

grunnutdanning i skogbruk er på mange måter borte. Det gjør at mange små skogeiere 

etterspør og har behov for kompetent veiledning som på fritt og uavhengig grunnlag kan gi 

råd og veiledning om drift, skjøtsel, investeringer og inntektsmuligheter i egen skog. 

 

«Det grønne skiftet» bekrefter at mer skog, skogbruk og økt trebruk er en del av løsningen 

på dagens klimautfordringer. Skogbruket er rede til å ta den utfordringen, og Nord-

Trøndelag er i dag «pilotfylke» med et eget klimaskogprosjekt. 

 

Skognæringa er ei næring som kan bidra positivt både til økonomi og klima. 

 

Ved etableringen av Kystskogbruket i 2005, som omfatter kystfylkene fra Agder til Finnmark, 

ble det tatt tak i og rettet søkelys på skognæringas muligheter og utfordringer i kystfylkene. 

«Kystskogmeldinga fra 2015», som også Nord-Trøndelag fylke har gitt sin tilslutning til, er 

styringsdokument for Kystskogbruket de kommende åra. 

 

I kjølvatnet av Kystskogbruket ble det etablert og igangsatt flere regionale skogprosjekter 

som med målsettinger og innretning tilpasset lokale utfordringer, har arbeidet med ulike 

tema til beste for skognæringa. I Namdalen gjennom tre treårige prosjekter med litt ulik 

oppstart og avslutning (2008-2013): Skognæringa i Midtre Namdal, Skognæringa i Ytre 

Namdal og Skognæringa i Indre Namdal. Felles for disse tre prosjektene var at de hadde en 

innretning av mer overordna karakter, nettverksbygging, kunnskapsformidling og økt politisk 

oppmerksomhet. I 2014 ble dagens «Skogprosjekt Namdal» etablert. Dette prosjektet har 

først og fremst hatt fokus på direkte kontakt med den enkelte skogeier med sikte på økt 

aktivitet innenfor skogkultur, skogsvegbygging og avvirkning. Prosjektet kan vise til høg 

aktivitet og gode resultater i prosjektperioden (2014-2016), jf statusrapport etter 2 år. 

 

Landbruks- og matdepartementet etablerte høsten 2013 strategiarbeidet SKOG 22. 
Hensikten med SKOG22 var å utarbeide en helhetlig, nasjonal strategi for å bidra til en kort- 
og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring. SKOG 22 er forventet fulgt opp 
med en egen Stortingsmelding om skognæringa. Sittende regjering har særlig viet 
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infrastruktur (skogsveger) og bioøkonomi/klima stor oppmerksomhet i 
skogbrukssammenheng. 
 

I «Utviklingsprogrammet for byregioner» i Namdalen (2016), var skogbruk og strategier for 

«et effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet» ett av flere tema som Region Namdal 

vedtok egne strategier for. Region Namdal fattet i møte i Lierne (3.6.2016) følgende vedtak 

knyttet til «skogstrategiene»: 

1. Region Namdal vedtar skogstrategiene slik de er framlagt fra styringsgruppen for 

skogpådriverprosjektet.  

2. Region Namdal slutter seg til forslaget med å utvikle et nytt skogprosjekt i Namdalen. 

Region Namdal ber seg forelagt prosjektbeskrivelsen.  

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde 20.juni 2016 at 

Skognæringa i Trøndelag får status som nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon. 

Skognæringsklyngen har utarbeidet en plan for hvordan næringen skal ta en ledende rolle i 

utviklingen av bioøkonomien. Skognæringa Trøndelag vant fram i tøff konkurranse med 

andre søknader og næringer. Både politisk og ellers i Midt-Norge har det kommet til uttrykk 

glede over og forventninger til Arena-prosjektet i etterkant av tildelingen. 

 

Det er mange gode krefter i sving nasjonalt, regionalt og lokalt som arbeider for skogbruk, 

skognæring, bioøkonomi og klima. Skogprosjektene og det arbeidet som gjøres der er det 

ytterste leddet i denne kjeden. Uten et apparat og innsats lokalt, på en måte som kan 

omsette overordna mål, strategier og tiltak i praksis, sammen med skogeierne i skogen, så 

mangler et ledd i denne kjeden. Regionale skogprosjekt kan ta og spille en viktig rolle i så 

måte.  

 

I det følgende gis en nærmere prosjektbeskrivelse for et nytt «Skogprosjekt Namdal 2017-

2019» som kan bidra til å omsette i praksis nasjonale, regionale og lokale mål for skogbruk 

og skognæring i Namdalen. 
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2. Mål 
 

2.1 Overordna mål 
 

«Skogprosjekt Namdal 2017-2019» skal i forlengelsen av den nasjonale skogstrategien, SKOG 

22, operasjonalisere de regionale «Skogstrategiene for Namdalen» slik disse er vedtatt av 

Region Namdal 3.6.2016 som en del av «Byregionprogrammet». 

  

 

2.2 Delmål 
 

1. Bidra til økt innsats i skogen med sikte på økt produksjon, bedre kvalitet og god 

økonomi. Dette også som et viktig bidrag i forhold til klimaskog, bioøkonomi og «Det 

grønne skiftet». 

 

Resultatmål: Skogprosjektet skal som konsekvens av dets innsats, årlig bidra til at det blir 

utført 5.000 dekar ungskogpleie i Namdalen, ut over det som ellers ville blitt gjort, og ellers 

spille en aktiv rolle i forhold til tema nevnt i delmålet. 

 

 

2. Bidra til videre satsing på infrastruktur, skogsvegbygging og –opprusting. 

 

Resultatmål: Skogprosjektet skal årlig være i inngrep med planer for nybygging/opprusting 

av 30 km skogsveger, kunne planlegge og utarbeide fullstendige byggeplaner for skogsveger 

i Namdalen og ellers kunne bidra i forhold til skogbrukets utfordringer knyttet til 

infrastruktur. 

 

 

3. Etablere en utviklingsarena for skognæringa i Namdalen. Kunnskapsutveksling og 

samarbeid med andre skognettverk i Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag) og Arena-

prosjektet, med sikte på å nå felles mål. 

 

Resultatmål: Skogprosjektet skal ta en sentral rolle regionalt og bidra til samarbeid om felles 

mål for skognæringa i Trøndelag.  

 

 

4. Bidra i forhold til etablering av nye skogressursoversikter og skogbruksplaner. 

 

Resultatmål: Skogprosjektet skal bidra med kompetanse og innsats i forhold igangsetting og 

gjennomføring av skogbruksplanprosjekter i kommuner i Namdalen.  
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5. Samarbeide med kommuner, skogeierlag, skogeiere og andre, for å skape aktivitet og 

få fram jobb (sommer) til ungdom, våre nye landsmenn og andre. 

 

Resultatmål: Skogprosjektet skal utrede muligheten for et mer forpliktende samarbeid med 

aktuelle parter og søke å få etablert sesongarbeidsplasser i minimum 3 kommuner årlig. 
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3. Aktiviteter/tiltak 
 

 

 Skogeierkontakt, veiledning og pådrivertjeneste 

Ulike instanser, utredninger og organisasjoner peker på direkte kontakt med skogeier og 

uavhengig veiledning som en suksessfaktor for aktivitet og innsats i skogen. Praktisk erfaring 

viser det samme. 

 

Skal skogstrategienes (byregionprogrammet) mål om aktivitet i skogen realiseres, så må 

noen gjøre jobben på golvet, ute i skogen. Skogprosjektet kan ta en slik rolle. 

 

Aktiviteten/tiltaket vil i første rekke knytte seg til skogkultur/hogst, infrastruktur, 

skogbruksplanlegging og klimaskog/bioøkonomi/»Det grønne skiftet». 

 

Skogkultur/hogst: Prosjektet skal ha et særlig fokus på økt ungskogpleie og mindre 

«ungskoghogst». 

 

Infrastruktur: Landbruksminister Dale har uttalt (19.2.2016) at «Å styrke verkemidla for 

investeringar i betre vegar og tømmerkaier er viktig for å skape aktivitet, sysselsetjing og 

verdiskaping i skog- og trenæringa».  

Prosjektet vil ha fokus på å veilede og initiere i forhold til nye skogsvegprosjekter og 

vegplanlegging og utarbeidelse av byggeplaner. Dagens utfordringer i forhold til opplag og 

lessing av tømmer langs offentlig veg vil prosjektet også gå inn i. 
 

Klimaskog/bioøkonomi/»Det grønne skiftet»: Det synes naturlig etter nærmere avtale å 

samarbeide videre med det pågående klimaskogprosjektet i Nord-Trøndelag. Ellers å 

formidle, følge opp og sette ut i live virkemidler og tiltak som retter seg mot skog- og 

trenæringa innen klimaområdet. 

 

Skogbruksplanprosesser: Prosjektet kan bidra og bistå kommuner og skogeierlag i 

skogbruksplanprosesser, fra start til mål. 

 

 

 Utviklingsarena for skognæringa i Namdalen 

Skogprosjektet er gjennom «Byregionprogrammet» tiltenkt rollen som utviklingsarena. Det 

er ambisiøst, og vil kreve arbeid og innsats både innad i Namdalen og utad.  

Innad i Namdalen kanskje mest for å samle næringa for samlet innsats om felles mål og 

tiltak.  

Utad så vil kunnskapsutveksling og samarbeid med andre skognettverk i Trøndelag (Nord- og 

Sør-Trøndelag) og Arena-prosjektet stå sentralt. 

 

Kraften i samarbeid om felles mål og tiltak står sentralt både innad i regionen og utad. 
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 Arbeidsplasser i skogen 

Særlig når det gjelder ungskogpleie er det en stor jobb å gjøre, men av ulike årsaker ikke så 

enkelt å få skogeieren til å beslutte at jobben skal gjøres. Det ligger imidlertid store 

muligheter for ungdom og andre som kan ha behov for arbeid/arbeidstrening eller lignende 

knyttet til midlertidig arbeid med ungskogpleie. Skal man få til dette, så må det til et 

forpliktende samarbeid mellom kommuner, skogeiere/skogeierlag og prosjektet. Det må 

både mer penger og mer vilje på bordet. Best egner dette seg som et eget delprosjekt, hvor 

et forprosjekt kan avklare om det er grunnlag for å jobbe videre med det. Målsettingen for 

ungskogpleie i Namdalen (20.000 dekar) representerer grovt sett 20 årsverk. 
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4. Organisering 
 

Prosjektets geografi 

Prosjektet omfatter 13 kommuner i Namdalen; Røyrvik, Lierne, Namsskogan, Høylandet, 

Grong, Nærøy, Vikna, Leka, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger, og Bindal 

kommune i Nordland. 

 

 

Prosjekteier 

Region Namdal er prosjekteier.  

 

Formelt sett må prosjektet knyttes til et av de eksisterende regionrådene i Namdalen. 

 

 

Prosjektansvarlig 

Daglig leder i Region Namdal er prosjektansvarlig. 

 

Formelt sett må prosjektet knyttes til daglig leder i et av de eksisterende regionrådene i 

Namdalen. 

 

 

Styringsgruppe 

Styringsgruppa bør bestå av 5 medlemmer. Fordelingen mellom aktørene i skognæringa kan 

diskuteres, men følgende fordeling foreslås: 

 

Region Namdal     3 representanter 

Kommunene (skogbrukssjefgruppa)   1 representant 

Skognæringa i Trøndelag    1 representanter 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling og Nord-Trøndelag fylkeskommune har møte- og talerett i 

styringsgruppa (observatører). 

 

Styringsgruppa bør ha minimum 2 møter i året. 

 

 

Referansegruppe/-grupper 

Det opprettes ei referansegruppe som minimum bør bestå av skogbruksansvarlig i 

kommunene og aktører i næringa. Det bør bli opp til prosjektleder å avgjøre om det er 

hensiktsmessig å samle alle eller å ha møter med de ulike gruppene hver for seg. Alt etter 

hva og hvilke tema som skal presenteres og drøftes. I pågående prosjekt har det av praktiske 

årsaker stort sett vært delte møter 

 

Referansegruppa/-gruppene bør ha minimum 1 møte i året. 
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Prosjektleder og prosjektmedarbeidere 

Prosjektet dimensjoneres med 2,5 årsverk i 3 år. Samtlige ansatte har en faglig operativ 

funksjon. En ansatt har som en del av sin stilling prosjektlederansvar. Prosjektet bør være 

satt opp med kompetanse på vegplanlegging. 

 

Ansettelse blir å foreta når prosjektet er finansiert. 

 

Arbeidsgiver og ansettelsesforhold 

Region Namdal er arbeidsgiver og prosjektleder og –medarbeidere er ansatt der. 

Formelt sett må arbeidsgiverforholdet muligens knyttes til et av de eksisterende 

regionrådene i Namdalen.  

 

Daglig leder i Region Namdal er prosjektleders nærmeste overordnede. 

Eller som ovenfor, daglig leder i et av de eksisterende regionrådene i Namdalen. 

 

Prosjektleder er prosjektmedarbeidernes nærmeste overordnede. 

 

Intern arbeidsfordeling og -oppgaver blir å avklare for prosjektledelsen. 

 

 

Arbeidssted 

Grong eller Overhalla synes naturlig både reint administrativt og geografisk som 

hovedkontor for prosjektledelsen. Arbeidssted for ansatte for øvrig må kunne vurderes, først 

og fremst ut fra geografi som skal dekkes, men også ut fra bosted. 
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5. Budsjett og finansiering 
 

5.1 Budsjett – årlige kostnader 
 

Budsjettpost Beløp 

2,5 hele stillinger (inkludert prosjektleder) 
Lønn, kontorhold, reise 

 
1 915 000 

Arrangementer  
Kurs, møter, konferanser, styringsgruppe 
mm 

 
75 000 

Egeninnsats – aktører i skognæringa 350 000 

Egeninnsats - kommunene 300 000 

Sum årlig budsjett 2 640 000 
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5.2 Finansiering - årlig 
 

Finansieringspost Beløp 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Inkludert rentemidler 

 
450 000 

Fylkesmannen i Nordland 75 000 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 400 000 

Region Namdal (Regionale næringsfond, 
kommunale fond tidligere) 

400 000 

Kommunale egenandeler 270 000 

Lokale rentemidler av skogfondet 
(kommunene) 

 
120 000 

Skognæringa Trøndelag 50 000 

Salg av tjenester, vegprosjektering, mindre 
delprosjekter 

225 000 

Egeninnsats - kommunene 300 000 

Egeninnsats – aktører i skognæringa 350 000 

Sum årlig budsjett 2 640 000 
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6. Aktivitetsfremmende arbeid og skogprosjektenes plass i 

skognæringa 
 

Det har av flere i ulike sammenhenger vært poengtert viktigheten av det arbeidet som har 

vært gjort gjennom ulike skogprosjekter og behovet for et apparat som opererer uavhengig i 

«tomrommet» mellom offentlig forvaltning og næringsaktørene i skogbruket. Spesielt foran 

et nytt skogprosjekt med nye oppgaver nevnes tilslutning og støtte som følger: 

 

 

 Region Namdal (ordførerne i Namdalen) har gjennom 
«Utviklingsprogrammet for byregioner» vedtatt 
«Skogstrategier for Namdalen» og gitt sin tilslutning til 
arbeidet med et nytt «Skogprosjekt Namdal». 

 

 
  

 Allskog v/styreleder Eilif Due stiller seg positiv til nye 
skogprosjekt i Midt-Norge. 

 

 
  

 SB Skog stiller seg på samme måte som Allskog positive til 
nye skogprosjekt i Midt-Norge. 

 

 
  

 Moelven Van Severen (Namsos) har gjennom 
byregionprogrammet gitt sin tilslutning til arbeidet med 
et nytt skogprosjekt i Namdalen. 
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 Skogeierlagene i Namdalen gir sin tilslutning til og 
poengterer viktigheten av det apparatet som 
skogprosjektet representerer i forhold til de utfordringer 
skogbruket står overfor i tida framover. 
 

 
  

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennom 
«Sluttrapport for økt avvirkning i Nord-Trøndelag» (2013) 
og ellers, spesielt knyttet til skogsvegbygging, poengtert 
betydningen av det arbeidet som gjøres i 
skogprosjektene. 
 

 
  

 Nord-Trøndelag fylkeskommune har ved flere 
anledninger, både politisk og administrativt, gitt uttrykk 
for tilfredshet med det arbeidet som gjøres og behov for 
ny og videre satsing på skogbruk, skognæring, 
bioøkonomi og klima. 
 

 
  

 Kystskogmeldinga 2015 (fylkeskommunene fra Agder til 
Finnmark) poengterer viktigheten av det apparat som 
skogprosjektene representerer for å nå mål og realisere 
tiltak i meldinga. 
 

 
  

 Infrastrukturprogrammet (Skogkurs rapport 001-2015) 
understreker behovet for et apparat som kan bidra til å 
realisere og nå målene i forhold til oppgradering og 
utbygging av skogsvegnettet. 
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 Senter for Bygdeforskning skriver i Rapport R-04/14 
«Eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i 
Kystskogbruket – utfordrende men med stort potensiale» 
at et av tiltakene for å lykkes er uavhengige 
«skogkoordiantorer» (les: pådrivere) som kan jobbe tett 
opp mot skogeierne for å nå mål om mer samarbeid og 
motivasjon blant skogeiere. 
 

 
  

 Arena-prosjektet, Skognæringa Trøndelag anser 
skogprosjektene som en viktig samarbeidspart i arbeidet 
som skal gjøres gjennom Arena-prosjektet.  
 

 
  

 Skogbruksanvarlige i kommunene i Namdalen sier at et 
nytt skogprosjekt vurderes som en viktig aktør og høyt 
kompetent støttespiller for skogbruket i Namdalen. 
Pågående skogprosjekt har bidratt til positive resultater 
for skognæringa i kommunene. 
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