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Verdigrunnlag 
 

Lokalt initiativ- det er opp til oss sjøl 
 

Engasjement- vi får til det vi vil 
 

Nettverk- vi blir inspirert 
 

Samarbeid- vi lærer av hverandre 
 

Aktivitet- vi oppnår resultat 
 
 

Gir økt aktivitet i skogbruket ! 
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Bakgrunn 
 

Målsettingen er: 
 

«Utvikle skogeierveiledningen i skogbruket» 
 
Vi ønsker å videreutvikle gode verktøy og arenaer for skogeierveiledning og 
kompetanseutvikling gjennom kommunesamarbeid og lokale nettverk. 
 
For å oppnå dette videreutvikles god praksis og verktøy innenfor følgende fokusområder: 
 

 Felles arena 

 Nye skogeiere 

 Skogsveger/ infrastruktur 

 Skogbruksplan 

 Skog og klima- skogbehandling 
 

Videreføring av pådriverordningen i Lensa er det viktigste verktøyet for realisering av 
målsettingene. 
 
Prosjektet skal ikke undergrave eksisterende ansvar som aktørene har eller ellers gode tiltak 
som er på gang. Det skal komme i tillegg til. Finansiering av prosjektet skal heller ikke bidra 
til å redusere investeringsvirkemidler som ellers ville gått til lokale tiltak i kommunene.  
 
Det legges stor vekt på å formalisere samarbeidet mellom kommunene i arbeidet. 
Kommunalt eierskap er viktig og kommunenes rolle i styring av arbeidet i nettverkene 
forsterkes. Nettverksarbeidet skal bygge opp under kapasitet og kompetanse på 
skogområdet i kommunen, slik at vi får en utvikling av skogbruket lokalt. For gjennomføring 
av det grønne skiftet og utvikling av skogbrukets potensial i bioøkonomien, er vi avhengig av 
en kommunal skogforvaltning som  
tar en driverrolle i arbeidet lokalt.  
 
Fra 2016 er Halsa, Surnadal og Rindal inkludert i samarbeidet som nå totalt omfatter 30 
kommuner i tre fylker. Det er viktig at det legges vekt på å inkludere de nye kommunene på 
en god måte slik at de blir en del av Lensa sin struktur, mål og arbeidsform. Lensa er ikke et 
rent Sør-Trøndelag anliggende og det må legges stor vekt på god koordinering på 
regionnivået. 
 
Fra 2016 legges det stor vekt på utviklingsoppdrag gitt til de enkelte nettverk på vegne av 
fellesskapet. At dette følges opp og at god praksis og gode metoder rulles ut i en større 
geografi. 
 
Viser ellers til prosjektbeskrivelsen for Lensa. 
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Organisering 
 

Det foreligger avtale / spesifikasjon , årsmelding og regnskapssammendrag for 2016 for de 
fem nettverkene i Lensa. 
 
Fullstendig årsmelding for det enkelte nettverk kan formidles ved henvendelse. 
  
Kommunal skogforvaltning ved fagansvarlige har en sentral rolle i styring av nettverkene slik 
det er organisert. Kommunene står enten som prosjektvert eller arbeidsgiver i forhold til 
Lensa pådriverne 
 
 

Nidaros skogforum 
 
Styret har bestått av: 
 
Stian Almestad, Stjørdal kommune(leder) 
Magnus Haugan, Allskog, styremedlem 
Hermann Bjugan, Selbu skogeierlag, styremedlem 
Anne Marie Haneborg, Meråker kommune, styremedlem 
Jens Nikolai Jenssen, Malvik skogeierlag, styremedlem 
Kjetil Tolvstad, Malvik og Trondheim kommuner(vara) 
 
 
Nidaros er et modent nettverk og har et behov for å formalisere forumets mandat. Styret 
har derfor på bestilling av årsmøte, utarbeidet forslag til nye vedtekter, som årsmøtet i 2017 
skal ta stilling til. Vedtektsforslaget vektlegger bl.a. en nøytral og inkluderende profil for alle 
aktører som opererer i skognæringa i regionen. 
 

Resultat som fremgår av årsmelding: 
 
Resultatmål for Nidaros Skogforum Målsetning Resultat 2013 

Aktiv bruk av skogfond i kr 10 000 000 10 055 323 

Bedre skogforyngelser, ant planter 1 280 000 = 8 pr m
3

 942 775= 5,7 pr m3 

Økt pleie av ungskogen, ant dekar 10 000 6 261 

Mer tynning, ant m
3

 2 000 116 

Økt nybygging av skogsveger, ant m 10 000 4 800 

Økt ombygging av skogsveger, ant m  10 000 0 

Økt aktivitet i bratt terreng, ant m
3

 10 000 1027 

Stillingsandel ekstra pådrivingsressurs 80 % Ca 63 % 

Skoleskogdager 10 stk 9 stk 

Skogdager 14 stk  7 

Avvirkning, ant m
3

 160 000 167 451 
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Nidaros skogforum har nådd målsettingen med skogfondsbruk og avvirking. Nivået på 
ferdigstilling av veganlegg vil variere fra år til år ut i fra hvor langt ulike veiprosjekter er 
kommet. Det er flere anlegg som er i prosess, men det er stort behov på veisiden, spesielt på 
opprusting. Plantetettheten ikke er oppe i ønsket tetthet og nettverket ønsker å rette større 
fokus på  årsakene til dette. Tynning er blitt nedprioritert i de fleste kommuner også i 2016. 
 
 
Aktiviteten på ungskogpleie har gått noe ned fra fjoråret. Dette har nok sammenheng med 
redusert pådriving under sommerhalvåret, og kommunenes prioritering for bruk av 
aktivitetspådriver. 
Oppsøkende virksomhet etter ungskogpleie har fortsatt høy prioritering i barmarksesongen 
de fleste kommunene. Uten oppsøkende virksomhet vil nivået på ungskogpleie gå betydelig 
ned fra dagens nivå, som kanskje i utgangspunktet er alt for lite i forhold til anbefalinger og 
behov.  
 
I 2016 har flere av kommunene prioritert opp å få gjennomført fellestiltak for unge.  
 
Selbu er inne i sitt andre år der det tilbys skogbruk som eget valgfag for 10. klasse. Skogbruk 
ble tilbudt for første gang som valgfag, «arbeidslivsfag», for Stokkan ungdomsskole i Stjørdal. 
Engasjementet fra elevene var stort og skolene signaliserer at de ønsker å videreutvikle 
dette tilbudet. Fra høsten 2016 har ungdomsskoleelever i Tydal kommet inn under denne 
ordningen. Pådrivers bidrag har vært avgjørende. 
 
Skoleskogdager følges fortsatt opp og i noen kommuner også med fokus på flyktninger. 
 
Nidaros skogforum har etter ønske fra pådriver, akseptert mindre pådriverarbeid under 
sommersesongen. Dette fører til for kort barmarkssesong mht. å få dekket behovet til 
kommunene med oppsøkende virksomhet på ungskogpleie. Forumet ønsker å legge inn 
mere kapasitet og ressurser i barmarkssesongen enn tilfellet var i 2016. 
 
Prosjektåret for Nidaros skogforum følger ikke kalenderåret, men er faseforskjøvet med et 
halvt år. Årsaken er at forumet lå etter med sine opprinnelige planer da de i en lang periode 
var uten pådriver i perioden 2013-15 og prosess med tilsetting av ny pådriver som var på 
plass i mai 2015. 
 
Nidaros skogforum har kun hatt en begrensa bruk av 1-2 ukeverk med lokale 
ressurspersoner til pådrivingsarbeid utover Lensa pådriver i 2016. 
 
Orkla skogforum 
 
Styret har bestått av: 
 
Erling Revhaug, Orkdal og Meldal kommune(leder) 
Nils Christian Raastad, Agdenes skogeierlag 
Erling Solem, Surnadal skogeierlag 
Ola Lund, Meldal skogeierlag 
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Ola Bakken, Rindal skogeierlag 
Ola Unsgård, Skaun skogeierlag 
 
Styret har hatt to styremøter i 2016. 
 
Resultat som framgår av årsmelding: 
 
 

Tiltak Mål Resultat 

Ungskogpleie 3 stk 5 stk 

Aktivitet bratt terreng 1000 m3 6600 m3 

Nybygging skogsbilveger 500 m 0 m 

Ombygging av skogsbilveger 5000 m 70 m 

Markberedning 300 dekar 381 dekar 

Hogst 90 000 m3 132 171 m3 

Skogplanter 500000 stk 465115 stk 

Utbetalt fra skogfondskonto 5 millioner kr 7.25 millioner kr 

Kurs Aktivt skogbruk  3 stk 8 stk 

Skoleskogdager 3 stk 5 STK 

Nettverkssamling, utvida samarbeid 2 stk 1 stk 

Nettverkssamling , interne treff 2 stk 2 stk 

 
Målsetting er for fire kommuner mens resultater for seks kommuner(Inkludert Surnadal og 
Rindal). 
 
Skaun fikk nye skogbruksplaner planer i 2016 og det gjennomføres nå kurs i bruk av planene. 
Agdenes kommune får nye planer i løpet av 1. halvår 2017. Det er i tillegg igangsatt arbeid 
med revidering av planene i Orkdal og Meldal. Rindal har satt revisjon av sine planer på 
kartet. Surnadal har relativt nye planer. 
 
Nettverket har knytta til seg Erling Mellingseter som lokal ressurs i 0.35 årsverk for området 
Agdenes, Skaun, Orkdal og Meldal. Erling Solem er tilknytta nettverket i 0.10 årsv. For 
området Surnadal og Rindal. 
 
Ytre kyst 
 
Styret har bestått av:  
 
Erlend Snøfugl, Halsa kommune(leder) 
Willy Olav Volden, skogeier Snillfjord 
Ove Ormbostad, Aure skogeierlag 
Rolf Stamnestrø, lokal ressurs 
Ida Nesset, Hitra kommune 
 
Styret har hatt to styremøter i 2016. 
 
Resultat som fremgår av årsmelding: 
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Tiltak Mål Resultat 

Skogforyngelse 40000 planter 85700 planter 

Ungskogpleie 800 dekar 659 dekar 

Nybygging skogsbilveier 0 meter 876 meter 

Ombygging skogsbilvei  2710 meter 

Utbetalt fra skogfondskonto  3.95 millioner kroner 

Hogst inkl. bratt terreng 15000 m3 31900 m3 

Skoleskogdager 4 stk 0 stk 

Kurs Aktivt skogbruk 4 stk 3 stk 

 
Snillfjord, Hitra, Hemne, Halsa og Aure får nye skogbruksplaner i løpet av første halvår 2017. 

 
Nettverket har knytta til seg Rolf Stamnestrø som lokal ressurs. 
 
Felles styringsgruppe Orkla og Ytre kyst 
 
Erling Revhaug, Orkla skogforum(leder) 
Ove Ormbostad, Ytre kyst(nestleder) 
Ida Nesset, Ytre kyst 
Sigrid S. Tiller, Orkla skogforum 
Ola Bakken, Orkla skogforum 
Willy Olav Volden, Ytre kyst 
Ivar Syrstad, Lensa pådriver(sekretær) 
 
Det er gjennomført to styremøter i 2016. 
 
Arbeidsåret 2016 har i stor grad vært preget av at 6 av 8 kommuner har pågående 
skogbruksplanprosess med tilhørende MIS registreringer. Ressursgruppene i disse aktuelle 
kommunene har fungert som lokal prosjektgruppe for planprosessen. Det er felles for de 
ressursgruppene / prosjektgruppene at de prioriterer skogbruksplanprosessen og vil bruke 
den aktivt i det videre arbeidet lokalt. Skogeierkontakt og veiledning legges inn som en del 
av planprosessen 
 
Ressursgruppene i Orkdal og Meldal har sammen med Skogkurs utarbeidet infomateriell og 
rutiner for «møte med ny skogeier». Dette arbeidet er utført og det er gjennomført piloter i 
disse kommunene i løpet av 2016. Skogmentorkurset ligger på Skogkurs sine hjemmesider, 
rutiner er utprøvd og mal for informasjon laget. Det ligger til rette for å ta dette i bruk i en 
større geografi.  
 
Fosen 
 
Styret har bestått av: 
 
Tore Solli, Rissa/ Leksvik kommune(leder) 
Edmar Bakøy, Ørland/ Bjugn kommune 
Ivar Dybdahl, Osen kommune 
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Vemund Stjern, Åfjord kommune(t.o.m. 30/6) 
Paul Sørgård, Roan kommune 
 
Det er gjennomført to styremøter i 2016. 
 
I 2016 har fokuset i Lensa Fosen vært på gjennomføring av skogbruksplanlegging med MiS- 
registreringer i Leksvik, Rissa og Bjugn. Sammen med kartlegging som tidligere er utført i 
Osen, Roan og Åfjord vil resultatene danne grunnlag for bærekraftig bruk av skogressursene 
på Fosen framover. En planoppslutning på over 90 % er et fantastisk godt resultat, og Lensa 
samarbeidet har vært avgjørende for oppnå dette resultatet. 

 
Resultat som fremgår av årsmelding: 
 

Tiltak Mål Resultat 

God oppslutning om nye skogbruksplaner Min 80% bestilling 91% 

Avvirkning 40 000 m3 44 000 m3 

Planting 300 000 planter 246 000 planter 

Ungskogpleie 1000 dekar 1800 dekar 

 
Nok en gang er det rekordår når det gjelder avvirkning. Avvirkningen de siste fire årene har 
vært formidabel. Dette stiller store krav til oppfølging med planting og dette vil bli spesielt 
fokusert i 2017. 
 
Gauldalsnettverket 
 
Styret har bestått av: 
 
Kai Børge Amdal, Midtre Gauldal kommune(leder) 
Ståle Solem, Rennebu kommune(kasserer) 
Ole John Sæther, Melhus kommune¨ 
Arild Hagen, Oppdal kommune 
Otto Klykken, Røros og Holtålen kommuner 
 
Styret har avholdt tre styremøter. 
 
Fokusområdene er tilpasset behov i den enkelte kommunene og har vært veg, 
skogbruksplan, foryngelse, skogbruksplan og skatt/ skogfond. 
 
Gjennomføring av skogbrukskurset for 10 klassen ved Støren ungdomsskole har 5 års 
jubileum. Det er nå Støren ungdomsskole selv som står for planleggingen og 
gjennomføringen av kurset. Aktivt skogbruk stiller med instruktører og kjører selve 
kursopplegget. Tilsvarende opplegg er nå etablert i flere andre kommuner i Lensa 
geografien. 
 
 



Årsmelding for Lensa 2016    versjon 22022017 

 

7 
 

Nettverket har en omfattende kursaktivitet og det ble blant annet gjennomført kurs i PEFC 
skogstandard. Dette har også vært tema på samling i regi av nettverket. Det er gjennomført 
skogdager, blant annet for flyktninger ved voksenopplæringen i Midtre Gauldal. 
 
Det er startet arbeid med flere vegprosjekt i kommunene. 
 
Gauldalsnettverket har vært praksisvert for en skogskolestudent(Kjartan Overdal) og vil 
knytte denne personen til nettverket videre som lokal ressurs. 
 
 
Resultat som framgår av årsmelding: 
 
 

Tiltak Mål Resultat 

Hogst - 167000 m3 

Ungskogpleie  1305 dekar 

Skogplanting   712000 stk, 5000 dekar 

Markberedning  1643 dekar 

Kurs Aktivt skogbruk  17 

Nettverkssamling 1 1 

Skogdager/ skogkvelder 5 5 

Skoleskogdager 5 4 

 
 
Lensa koordinering: 
 
Lensa koordinering sin rolle er å være en overbygging for de fem nettverkene, og skal bidra 
til gjensidig informasjonsutveksling på tvers. Mandatet for Lensa koordinering ble justert i 
2016 og det ble lagt opp til fast representasjon fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt Skogselskapet. Mandatet vedlegges denne 
rapporten.  
 
Lensa koordinering har hatt to møter i 2016. 
 

Videreutvikle felles arena 
 

 

Pådriverordningen 
 

Oversikt pådrivere- omfang 

 

For 2016 var målsettingen 3.5 årsverk mens resultatet var 2.9 årsverk. 

I målsettingen for Gauldalsnettverket  ligger det 20% kurs i andre nettverk. Dette ble ikke 
gjennomført jfr. nødvendige tilpasninger i prosjekt «Oppstartspakke». 
 

På Fosen ble stillingsandel redusert da en andel av ressursen brukes for å avhjelpe situasjonen 

i Åfjord kommune midlertid som skogansvarlig. 
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I Nidaros skogforum ble ikke pådriverressursen utnytta så effektiv som planlagt. 
 
For 2017 ønsker nettverkene å legge inn mere kapasitet og ressurser i pådrivinga. 
 

Nettverk Pådriver Stillingsandel Merknad 

Målsetting Resultat  
Nidaros skogforum Torgrim 

Garberg 
80% 63% Selvstendig 

næringsdrivende. 
Prosjekt vert: 
Stjørdal 
kommune 

Fosen Simon Larsen 100% 1/1-16-1/8- 
100% 
1/8-31/12- 
60% 

Arbeidsgiver: 
Rissa Utvikling KF 
0.4 årsv, Åfjord 
kommune fra 1/8 
og fram til  

Orkla skogforum Ivar Syrstad 100% 100% Felles pådriver.. 
Arbeidsgiver: 
Meldal 
kommune 
Underlagt felles 
styre 

Ytre kyst 

Gauldalsnettverket Morten Lien 70% 44% Selvstendig 
næringsdrivende. 
Prosjektvert: 
Rennebu 
kommune 

 
Det ble i 2016 etablert en fast ordning for de fire Lensa pådriverne med rullerende 
kvartalsvise treff for erfaringsutveksling og kunnskapsoppbygging seg imellom. Utvikla god 
praksis og gode metoder i ett nettverk skal spres til andre nettverk i Lensa. 
 
Det er uttrykt et sterkt ønske fra pådrivere om arbeidstøy med profilering, og det er arbeida 
fram et forslag til arbeidstøy på logo / profilering. 
 
 
 
 
 

Felles arena for formidling av god praksis 
 

To dagers fellessamling/fylkessamling for Lensa ble beslutta utsatt fra november/ desember 
2016 til januar 2017 for å sikre god nok og bred nok deltagelse.  Det tas også sikte på 
feltsamling høsten 2017. 
 
Skognæringa i Trøndelag har oppnådde i 2016  status  som Arena-prosjekt. Dette er svært 
positivt for skognæringa i Trøndelag. Lensa bør være en viktig bidragsyter i Arena 
programmet gjennom det utviklingsarbeidet som det er stort eierskap til i kommunene. 
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Samtidig kan Arena programmet bidra til at god praksis og metoder som utvikles lokalt kan 
spres i en videre geografi. Det samme potensial er tilstede i forhold til Skognæringa kyst. 
 

Lensa deltok sammen med Innherred skognettverk og Namdal skognettverk med en felles 
presentasjon av nettverksarbeidet i møte med Skognæringsforum Nordland Fylkesmannen i 
Nordland. 
 

 

Kommunikasjon og formidling 
 
«Vi gjør det rette og forteller om det» er mottoet for Lensa. I dette ligger mye god 
omdømmebygging, optimisme og framtidstro. Vi må være aktive på å få fram de gode 
historiene om alt det bra som skjer i lokalaviser, media og hjemmesider. 
 
Det er nå utarbeida egne facebook sider for alle nettverkene. Nidaros Skogforum oppretta 

profil på facebook i 2016. Forumet skriver i sin årsmelding at dette gir en god mulighet til å 
nå ut med mye informasjon om aktiviteten rundt om i kommunene gjennom denne, men 
muligheten er foreløpig bitt for dårlig utnyttet.  Orkla skogforum rapporterer at enkelte 
facebook oppslag har over 1500 visninger. 
 

 
Oversikt over medieoppslag vedlegges årsrapporten. Det ble gitt en god presentasjon av 
Skogmentor satsinga i Orkla skogforum i Norsk Skogbruk. 

 
Det er viktig å gi tilbakemelding på gjennomføring av oppdraget til våre fylkespolitikere. 
Lensa koordinering og Lensa pådriver for Orkla og Ytre kyst deltok på kontaktmøte mellom 
komité med ansvar for Regional og viktige regionale samarbeidsaktører i januar 2016- 
«Hvordan kan vi sammen bidra til et grønt skifte og utvikle regionens næringsmessige 
fortrinn». 
 
Lensa koordinering deltok også på møte mellom komite for kollektivtrafikk og regional 
utvikling og sentrale partnere 30.11.2016. 

 
 
Utvidelse av Lensa nettverket 
 

Om oppfølging Orkla/ Ytre kyst 

 

Fra 1. januar 2016 vart Orkla skogforum utvidet med to kommuner, Rindal og Surnadal. Fra 
samme tidsrom vart Halsa medlem av Ytre kyst. De nye kommunene har det første året vært 
i en etableringsfase med opprettelse av ressursgrupper i hver av kommunene. Lensa sin 
arbeidsform er innarbeidet og gjennomføres i de nye kommunene fra 1. januar 2017 
 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble inkludert i Lensa 
koordinering i 2016. Dette som et ledd i å sikre bedre koordinering på regionalt nivå. 
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Videreutvikle samarbeidet med Skogkurs, regnskapskontor og skogeierlag 
som strategiske samarbeidspartnere 
  

Det viktigste tiltaket for i videreutvikle samarbeidet med Skogkurs, er å implementere og 
videreutvikle verktøy og metoder som er utvikla i samarbeid med Skogkurs.  Forsterka 
utveksling mellom nettverkene er nødvendig i så måte. 
 
Samarbeidet har hatt en bra utvikling i 2016 og det vises blant annet til: 
 

 Arbeid med Skogmentorordningen i Orkla og Ytre kyst 

 Oppstart med «Skogbruksplan som arena for skogeierkontakt» 

 Gjennomført skogbruksplankurs i Rennebu og Holtålen etter opplegg som tidligere er 
utvikla i samarbeid med Skogkurs. 

 Kompetansebygging innen markberedning 
 
 
Det var ikke grunnlag for sp. tiltak i forhold til regnskapskontora i 2016. Bakgrunnen for 
dette var et midlertidig vakum gjennom at gjennomsnittsligningen ble avvikla og vi får 
overgang til ordning med tømmerkonto. 
 
Tilrettelegging for sterkere kontakt med skogeierlaga prioriteres. Også mellom Lensa 
koordinering og skogeierlaga. Det legges opp til at Lensa fellessamling inkluderer to 
representanter fra skogeierlaga fra hvert nettverk. Lensa koordinering var også representert 
på regionmøte for skogeierlaga i Sør-Trøndelag i regi av Allskog. Det er lagt opp til aktiv og 
god kontakt med skogeierlaga i de enkelte nettverk. 
 
 

Videreutvikle god praksis 
 

Nye skogeiere 
 

Møte med nye skogeiere- Orkla skogforum 
 
Skogmentor som verktøy i møte med ny skogeier er utarbeidet og utprøvd i samarbeid 
mellom ressursgruppene i Orkdal og Meldal og Skogkurs. Arbeidet har resultert i nettkurset 
Skogmentor som alle som skal fungere som mentor skal ta. I tillegg er det utarbeidet en 
informasjonsbrosjyre der innholdet må tilpasses hver kommune.  
 
Pilot er gjennomført i Orkdal og Meldal og produktet er nå klart til å ta i bruk i flere 
kommuner.  
 
Skogmentorprosjektet har fått oppmerksomhet fra flere hold og er omtalt i en stor 
reportasje i desemberutgaven av tidsskriftet Norsk Skogbruk. 

Skogmentorkurset gir grunnleggende kunnskap om de viktigste temaene for 
skogbehandlingen. Det setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv og gir faglig ballast til 
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mentoren. Hensikten er å gi nye skogeiere økt interesse for å drive et aktivt skogbruk og 
samtidig introdusere skogeieren for den lokale «skogbruksfamilien».  

Dette kurset er utviklet for personer som skal virke som skogmentorer overfor nye 
skogeiere, med mål om å bidra til økt interesse og kunnskap om skogbruk. Kurset vil også 
være interessant for deg som søker kunnskap om sentrale temaer innen skogbruk og dets 
rolle i samfunnet. 

Kurset er bygget opp med 11 emner innenfor følgende temaer: 

 Kommunikasjon – en refleksjon over hva det vil si å opptre troverdig og med integritet 
overfor nye skogeiere 

 Forvalteransvaret - hva innebærer det å eie en landbrukseiendom, en bit av Norges samlede 
naturressurser, med hensyn til skogbruksloven, verdiskaping og skog som klimatiltak 

 Skogfag – de viktigste elementene innen fem av de mest sentrale temaer i skogbruket: 
skogbruksplanen, ungskogen, gammelskogen, skogsvei og skogfond 

 Andre inntektskilder – en landbrukseiendom kan ha andre potensielle næringsressurser og 
her er tips om hvor man kan starte arbeidet 

 Noen enkle målinger i skogen – lær noen enkle målinger av trehøyde og tretetthet i skogen 
 Forslag til gjennomføring av møte med skogeier – et eksempel på hvordan en fadder skal 

opptre i møtet med en ny skogeier og hva det er viktig å fokusere på. 
 Mere informasjon: 

http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=1562#sthash.fn2LEIET.dpuf 
 
 
Oppstartspakke- Gauldalsnettverket 
  
Prosjektet har hatt kun en gjennomføring i 2016. Endringer i skattesystemet har ført til at 
dette kursopplegget har blitt lagt på vent en stund i påvente av endelige endringer. Skogkurs 
har nå oppdatert kursopplegget og det vil bli startet nye kurs i løpet av 1. halvår 2017. Kurset 
skal gjennomføres i flere av nettverkene. 
 

Skogsveger/ infrastruktur 
 
Opprusting skogsveger- Nidaros skogforum 
 
Utviklingsoppdraget fremgår av prosjektbeskrivelsen. Forumet vil sette fullt trykk på dette i 
2017. Årsaken er at forumet ligger bak opprinnelige planer på grunn av en lang periode uten 
pådriver og prosess med tilsetting av ny pådriver i forrige prosjektperioden 2013-15. 
Arbeidsavtale med pådriver vil også bli justert i henhold til dette. 
 
Pådriver har ytra ønske om faglig påfyll for å ivareta utviklingsoppdraget. Dette må følges 
opp med vegpådriverkurs i 2017 gjennom Skogkurs. 
 
 
 
 

http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=1562#sthash.fn2LEIET.dpuf
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Smartere transportøkonomiske løsninger- Ytre kyst 
 
Tiltaket satt litt på vent i påvente av mulig samarbeid med andre aktører som arbeider med 
samme tema. Infrastrukturprogrammet i kystskogbruket og Allskog/Nibio’s prosjekt, 
Opticom er eksempel på slikt arbeid. 
 
 
 

Skogbruksplan 
 

Skogbruksplaner som arena – Ytre kyst 
 
Snillfjord, Hitra, Hemne, Halsa og Aure får nye skogbruksplaner i løpet av første halvår 2017. 
Dette danner grunnlaget for videre oppfølging av dette utviklingsoppdraget i 2017. 
 
 
Regional innsynsløsning- Fosen 
Det er lagt et godt grunnlag gjennom tilrettelegging for skogbruksplanlegging i Leksvik, Rissa 
og Bjugn i 2016.  Planoppslutningen er på 91%.  
Skogbruksplanene vil foreligge i 2017 og vil også danne et godt grunnlag mht. både regional 
innsynsløsning og kursoppfølging. 
 
 
 

Skog og klima 
 

Kompetansebygging innen markberedning- Gauldalsnettverket 
 
Markberedningsprosjektet ble startet i 2016 og mye av arbeidet i starten bygger på de 
registreringer som har blitt gjort allerede markberedte felt. I tillegg er det gjort vurderinger 
av kvaliteten av utførelsen av disse feltene.  
 
Gauldalsnettverket har inngått et samarbeid med Skogkurs om utarbeidelsen av et 
kursmateriell for entreprenører. Dette vil videreføres i 2017, og det skal gjennom 
barmarkssesongen gjennomføres kurs og skogdager både for entreprenører og skogeiere. 
Kursheftet for markberedning fra Skogkurs vil foreligge i løpet av 1. halvår 2017. 
 
Skogkurs og Lensa har også i samarbeid bestemt seg for å utdanne noen instruktører i tema 
markeberedning og Lensa pådriver Morten Lien er en av disse. 
 
Prosjekt kartlegging foryngelse- Gauldalsnettverket 
 

Avvirkningen i Midtre Gauldal Kommune har i løpet av de siste 10 årene steget fra en årlig 
avvirkning på rundt 35.000kbm til en årlig avvirking på i snitt 45.000.  I samme periode er 
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antallet av ubeplantete felter steget. Alternative foryngelsesmetoder kombinert med 
omdisponering har ikke vært tilstrekkelig til å forklare det lavt plantetall og uavklart areal. 
 
På denne bakgrunn ble det gjennomført et foryngelsesprosjekt i Midtre-Gauldal etter 
initiativ fra Midtre Gauldal kommune i 2016. Alle hogster over 50 m3 fra 2013(totalt 91 
skogeiere) ble befart og kartlagt. Resultat fra kartleggingen foreligger i egen rapport- « 
Foryngelsesprosjekt- Kontroll av felter avvirket i 2013, Kjartan Overdal 08.07.2016».  
Rapporten vil bli fulgt opp med tiltak og rekartlegging vil bli gjennomført i 2017.02.07 
 
Kartlegging etter samme modell ble også gjennomført i Rennebu kommune i 2016. 
 

 

Skoglige resultatmål 
 
Det vedlegges egen oversikt over skoglig resultatoppnåelse. Høyt avvirkningsnivå forsterker 
behov for fokus på oppfølging med tilfredsstillende foryngelse på arealene framover. 
Oversikt viser ferdiggodkjente veger og vil variere mye fra år til år.  Aktiv vegpådriving er et 
viktig tiltak for økt vegbyggingsaktivitet. Høg skogbruksplanaktivitet legger et godt grunnlag 
for skogeierkontakt og skogeierveiledning. 
 

 

 

Økonomi 
 

Prosjektet har en total kostnad på vel kr 2.5 millioner i 2016. Dette er mindre enn 
budsjettert  
 
Årsaken til dette er at det ikke ble gjennomført fellessamling i 2016. Det er også lavt forbruk 
av avsatte kompetansemidler i 2016. Dette vil bli kompensert med større bruk av midler fra 
2017 gjennom det grunnlaget som er lagt i nettverkene i 2016 i forhold til 
utviklingsoppdragene.  
 
Oppnådd kapasitet i forhold til bruk av Lensa pådrivere ble også lavere enn målsettinga. 
Dette slår ut på egeninnsats i nettverkene.  
 
Timer som legges ned i prosjektet jfr. nettverkenes styringsgrupper og i Lensa koordinering 
inngår ikke i kostnadsoversikten, men kommer i tillegg. I sum er dette betydelig. 
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LENSA- knytter skogbruket sammen og skaper aktivitet 
 
 
 
 

Fem nettverk og 30 kommuner 
 
 
 
 
 
Ytre kyst (Snillfjord, Hemne, Hitra, Aure, Halsa) 
 
Nidaros skogforum (Tydal, Selbu, Trondheim, Malvik, Klæbu, Meråker, Stjørdal) 
 
Gauldalsnettverket (Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu, Oppdal 
 
Orkla skogforum (Skaun, Orkdal, Meldal, Agdenes, Rindal, Surnadal) 
 
Fosen (Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Leksvik) 
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