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FORORD 
 

Prosjekt VerdiVekst startet opp fordi man antok at effekten av skogbruksplanlegging i form av økt aktivitet 
ville bli høyere med en systematisk oppfølging av skogeier etter taksten. I denne oppfølgingen ønsket vi å 
bruke digitale hjelpemidler. Både for å gjøre oppfølgingen mot skogeier mer pedagogisk, men også for å bli 
mer presise i de rådene som ble gitt. En av utfordringene man ønsket å løse i dette var å få en varig høy 
aktivitet etter en skogbruksplanlegging. I mange kommuner opplevde man at etter et 
skogbruksplanleggingsprosjekt blir det økt aktivitet, men at denne ikke er varig. 
 
For mange skogeiere er skogbruksplanen grunnfundamentet i forvaltning av egen skog. Samtidig kan også 
skogbruksplanen brukes aktivt som grunnlag for å konkretisere mål for eiendommen. Å konkretisere slike 
mål kan være både komplisert og utfordrende. Ikke minst fordi man skal forholde seg til lover, regler, miljø 
og samfunnet ellers. Dessuten kan det være komplisert å manøvrere seg gjennom det økonomiske 
landskapet med hensyn til skatt og behov for egen inntekt. 
 
En skogeiendom er for de fleste noe man enten har arvet eller kjøpt sammen med en landbrukseiendom. 
Jordbruket har i en slik sammenheng ofte vært det viktigste næringsgrunnlaget. Derfor er det ikke gitt at 
man selv om man er skogeier, har tilstrekkelig kunnskap om skogbruk. Med VerdiVekst-prosjektet ønsket vi å 
utvikle metoder som kunne virke inspirerende for skogeier, samtidig som det er lærerikt og nyttig. 
 
VerdiVekst har blitt fulgt opp av både ansatte og styret i Mjøsen Skog. Det har også vært viktig for 
gjennomføringen av prosjektet at så mange har bidratt med økonomiske støtte. Vi vil spesielt nevne 
Landbrukets Utviklingsfond (LUF) med Statens landbruksforvaltning og Skog og Landskap, Skogtiltaksfondet, 
Utviklingsfondet for skogbruk og Fylkesmannens landbruksavdeling i både Hedmark og Oppland. Vi vil også 
takke de 3 vertskommunene Østre-Toten, Sel og Ringsaker for lokalt engasjement og for å støtte opp om 
prosjektideen. 
 
Prosjektleder Andreas Holen måtte dessverre slutte halvveis i prosjektet for å begynne i ny jobb i Mjøsen 
Skog. Som ny prosjektleder ble Svein Sjølli engasjert, mens Knut Håkon Ouren ble engasjert som 
prosjektkoordinator. Alle disse har bidratt til at VerdiVekst har blitt vellykket. 
 
 
 
 
Lillehammer, januar 2014 
 
MJØSEN SKOG 
 
 
Geir Korsvold 
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SAMMENDRAG 
 

Skogbruksplanlegging har foregått som områdetakster/fellestakster med betydelig grad av offentlig 
finansiering. Skogbruksplanen har tradisjonelt blitt levert som en planperm med kart. De senere årene er 
skogbruksplanene også levert på digital form (Allma Eiendom, Din Skog, Pan og Linnea mfl). Dette har gitt 
skogeierne bedre muligheter til å nyttiggjøre seg takstene. Ved avsluttet områdetakst/fellestakst har det blitt 
gjennomført skogbruksplankurs med en skog- og miljøfaglig gjennomgang av skogbruksplanen. I tillegg er det 
som del 2 i en del kommuner gjennomført et årsplankurs. 
 
Etter at områdetakst/fellestakst er gjennomført, har det vært registrert en økning i hogst og 

skogkulturarbeider, men denne har avtatt igjen etter få år. 

Myndighetene ser skogbruksplanene som et grunnleggende virkemiddel for å nå skogpolitiske mål. I forskrift 
om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer heter det blant annet: «Skogbruksplanen skal 
bidra til å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og 
utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i 
skogen blir ivaretatt og videreutviklet». 
 
På denne bakgrunn har vi sett på en mulig metode for å kunne innfri de forventningene som er uttrykt i 
forskriftene. Vi har ønsket å se på muligheten ved å ta i bruk moderne teknologi for å vedlikeholde 
skogbruksplandata og finne nye plattformer for kunnskapsoverføring. 
 
Prosjektarbeidet har vært todelt; en del har vært utvikling og implementering av tjenester knyttet til den 

digitale skogbruksplanen (Allma Eiendom), og den andre delen har vært utvikling og gjennomføring av et 

konsept for personlig skogfaglig og skogøkonomisk rådgivning (VerdiVekst). 

Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført i Sel og Østre Toten kommuner, men ble etter hvert utvidet 

til også å omfatte deler av Ringsaker kommune. 

Prosjektets hovedmål har vært å finne en metode for å øke aktiviteten på grunnlag av ajourholdte 
skogbruksplaner og moderne kommunikasjon. 
 
Gjennom VerdiVekst har vi fått bekreftet at de fleste skogeierne som vi har hatt kontakt med gjennom dette 
prosjektet, ønsker å bruke internett både for å hente informasjon og kunnskap om egen skog, og til å 
kommunisere med forskjellige aktører i skogbruket. Vi har også sett at skogeierne trenger hjelp i starten for 
å komme i gang med dette. Like viktig er at mange har behov for en fagperson å diskutere skogbruk med. 
 
Mjøsen Skog SA kommer til å bruke resultatene i prosjektet for å videreutvikle et produkt rundt 

skogforvaltning som bruker data framskaffet fra skogbruksplanleggingen systematisk sammen med data om 

gjennomførte tiltak. 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20040204-0449.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20040204-0449.html
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1.  INNLEDNING 
 

Mjøsen Skog tok i 2010 initiativ til prosjektet «Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og 
bruk av ajourførte skogbruksplandata». Prosjektet startet opp samme år og ble avsluttet i 2013 – med 
Mjøsen Skog som prosjekteier. 
 
For å kommunisere bedre med skogeierne ble prosjektets navn tidlig i prosjektperioden endret til 
«VerdiVekst». 
 
Prosjekt VerdiVekst startet opp fordi man antok at effekten av skogbruksplanlegging i form av økt aktivitet 
ville bli høyere med en systematisk oppfølging av skogeier etter taksten. I denne oppfølgingen ønsket vi å 
bruke digitale hjelpemidler. Både for å gjøre oppfølgingen mot skogeier mer pedagogisk, men også for å bli 
mer presise i de rådene som ble gitt. 
 
En av utfordringene man ønsket å løse var å få en varig høy aktivitet etter en skogbruksplanlegging. I mange 
kommuner opplevde man at etter et skogbruksplanleggingsprosjekt blir det økt aktivitet, men at denne ikke 
er varig. 
 
 

 

2.  PROSJEKTETS MÅLSETTING 

 

Prosjektet har følgende hovedmålsetting: 
Det skal utvikles en metode for å øke aktiviteten i skogbruket med utgangspunkt i moderne 
kommunikasjon og ajourholdte skogbruksplandata. 

 
Metoden skal virke motiverende og ha en kompetansehevende virkning for skogeierne. Kommunikasjon skal 
tilpasses skogeiernes behov med utgangspunkt i web-løsninger. 
 
Delmål i prosjektet er: 

 Det skal være en signifikant høyere aktivitet på de eiendommene det er gjort tiltak mot enn på de 
andre eiendommene. 

 Utvikle avtaler som forplikter skogeierne til å motta faglig veiledning og gjennomføre nødvendige 
tiltak med bakgrunn i oppdaterte og nye skogbruksplaner. Avtalen skal skrives på 5 år med en årlig 
gjennomgang. Prosjektet har som målsetting at 30 % av skogeierne som har fått utarbeidet 
skogbruksplan skal inngå slike avtaler. 

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

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

 Kunnskap utviklet i prosjektet skal danne grunnlag for hvordan veiledning og råd skal formidles til 
skogeier i framtidige skogbruksplaner. 

 Sluttrapporten i prosjektet skal kunne bidra til forbedring av fremtidig skogbruksplanlegging og 
offentlig virkemiddelbruk til skogbruket 

Målsettingen ble godkjent i konstituerende styringsgruppemøte den 16. mai 2010. I samme møtet fikk 
prosjektet nytt navn, og ble deretter kalt «VerdiVekst». 
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3.  DELTAKERE, SAMARBEIDSPARTER OG INTERESSENTER 
 
I prosjektet er det følgende samarbeidsparter: 

 Skog og landskap 
o Kompetansesenteret for skogbruksplanlegging i Norge 

 Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen  

 Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen  

 Østre Toten kommune 

 Sel kommune 

 Ringsaker kommune 

 Mjøsen Skog SA 
o Interesseorganisasjon for skogeierne og initiativtaker til prosjektet 

 
 

3.1  Styringsgruppe 
Prosjektet har blitt ledet av en styringsgruppe bestående av: 

 Geir Korsvold, avdelingssjef Mjøsen Skog SA (leder i styringsgruppa) 

 Johannes Bergum, skogsjef Mjøsen Skog SA 

 Per Arvid Bragelien, skogbrukssjef Sel kommune 

 Eirik Flønæs, skogbruksansvarlig Østre Toten kommune (fram til høsten 2012) 

 Jan-Erik Nilsen, seniorrådgiver Skog og Landskap 

 Steinar Lyshaug fra Fylkesmannen i Oppland (fram til sommeren 2013) 

 Finn Sønsteby, skogbrukssjef i Ringsaker (fra 01.06.2012) 
 

 

3.2  Prosjektledelse 
Andreas Holen ble i 2010 ansatt som prosjektleder. Han jobbet som prosjektleder fram til 01.05.2012. Fra 
samme dato ble skogbruksleder i Gjøvik, Knut Håkon Owren, engasjert som prosjektkoordinator med ansvar 
for integrering av prosjektet mot skogbrukslederne og ellers i Mjøsen Skog, mens Svein Sjølli ble engasjert 
som prosjektleder. 
 
 
 

4.  GJENNOMFØRING 
 
Prosjektet startet opp 1. august 2010. Prosjektleder hadde 50 % stilling fram til årsskiftet 2010/2011. Senere 
har prosjektet hatt prosjektleder i hel stilling. Prosjektet gikk fram til 31.12.2013. 
 
Det er avholdt 4 styringsgruppemøter i perioden. Samtidig er det avholdt 2 skogkvelder. Henholdsvis en på 
Østre Toten og en i Sel. I Ringsaker ble det informert om prosjektet på skogplankursene høsten/vinteren 
2011/2012. Dessuten har det blitt brukt mye tid i egen organisasjon til å integrere prosjekttankene. Det er 
også holdt flere planleggingsmøter/evalueringsmøter med skogbruksledere i de 3 testkommunene. 
 
Tilbud om VerdiVekst ble sendt ut skriftlig til alle aktuelle skogeiere i testkommunene. En del har svart 
positivt på denne henvendelsen. Når prosjektleder kontaktet skogeiere som ikke responderte på denne 
henvendelsen i ettertid, har de fleste vært udelt positive. Samtidig er både Mjøsen Skog sitt eget 
andelseierorgan «Mjøsnytt» og Mjøsen Skog sin web-side blitt brukt til å informere om prosjektet. 
 
Tilbud om å være med i prosjektet har gått ut til alle skogeiere med planbestilling pr post eller e-post. Større 
skogeiere (allmenninger og offentlig eid skog) har ikke fått tilbud om å delta i prosjektet. Alle eiere med 
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planbestilling og mer enn 200 dekar produktiv skog i Ringsaker og Østre Toten, samt alle eiere med 
planbestilling og mer enn 400 dekar i Sel, har blitt kontaktet pr telefon. Av hensyn til prosjektkostnader og 
kapasitet ble antall eiere som ble telefonisk kontaktet begrenset til ca 95 i Østre Toten, ca 50 i Ringsaker og 
ca 50 i Sel. 
 
For Østre Toten ble eiere som skogbruksleder allerede hadde en god relasjon til, valgt ut til å delta i 
prosjektet. I Ringsaker ble det valgt ut eiere som skogbruksleder ikke hadde noen relasjon til på forhånd, 
mens det i Sel ble valgt ut eiere utelukkende på grunnlag av areal. 
 
Skogeier har ved planbestilling gitt Mjøsen Skog SA tillatelse til å benytte skogbruksplanen i sitt arbeid.  
 
Hovedaktiviteten i prosjektet har vært kontakt opp mot den enkelte skogeier, men det er også brukt mye tid 
på å utvikle metodikk for gjennomføring.  
 
I prosjektet er det lagt vekt på å integrere avtalene som er inngått med skogeier til den øvrige driften i 
Mjøsen Skog. I den forbindelse er det utviklet en dataløsning som gjør det enkelt å holde oversikt over hver 
enkelt VerdiVekst-avtale gjennom Mjøsen Skog sitt kundebehandlingssystem. Etter at prosjektet er avsluttet 
vil status for VerdiVekst-avtalene også være mulig å finne i skogeiernes egen kundeportal. 

 

 

 

5.  RESULTATER 
 
Resultatene i prosjektet blir her målt opp mot de forskjellige delmålene. 
 

5.1  Delmål 1 
Det skal være en signifikant høyere aktivitet på de eiendommene det er gjort tiltak mot enn på de andre 
eiendommene. 
 
Utvalg av eiere ble gjort i samråd med skogbruksleder/ skogbrukssjef i de aktuelle områder, og må antas å 
være et representativt utvalg for skogeiere i kommunen. 
 
For tiltakene sprøyting, markberedning og planting er det ikke registrert ønske om gjennomføring av 
tiltak da disse kommer som følge av hogst. Disse arbeidene er tilnærmet á jour i alle kommuner. 
 
Aktivitetsnivå hos eiere med VerdiVekst-avtale 
Tabellen viser oversikt over aktiviteten i perioden 2007-2012, samt aktivitetsønsker i perioden 2012-2017 for 
skogeiere med VerdiVekst-avtale. 
 

Østre Toten Aktivitet i 
perioden 2007 – 
2012 

Aktivitetsønske i 
perioden 2012 – 
2017  

Endring Endring i % 

Ungskogpleie 3 497 daa 1 971 daa 1 508 daa 45 % 

Tynning - 3 015 m3   

Hogst 61 310 m3 67 858 m3 9 563 m3 13 % 

 

Ringsaker Aktivitet i 
perioden 2007 - 
2012 

Aktivitetsønske i 
perioden 2012 – 
2017  

Endring Endring i % 

Ungskogpleie 2 107 daa 1 257 daa  850 daa  40 % 

Tynning - 18 246 m3   

Hogst  37 331 m3 73 282 m3 54 197 m3 59 % 
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Sel Aktivitet i 
perioden 2007 – 
2012 

Aktivitetsønske i 
perioden 2012 – 
2017  

Endring Endring i % 

Ungskogpleie 1 205 daa 1 238 daa 33 da 0 

Tynning - 5 278 m3   

Hogst 20 671 m3 34 275 m3 18 882 m3 47 % 

 
I kolonnen «Aktivitetsønske i perioden 2012 -2017» er det tatt med faktisk utført areal og volum fra avtalen 
ble opprettet og fram til dags dato. 
 
I Ringsaker og Østre Toten er det betydelig reduksjon fra faktisk utført ungskogpleie i perioden 2007 – 2012 
og aktivitetsønske for perioden 2012 til 2017. Dette forklares med at i perioden 2007 – 2012 var 
ungskogpleie en prioritert aktivitet som Mjøsen Skog SA satset betydelige ressurser på i disse to kommuner, 
blant annet med ansettelse av skogkulturpådriver i Ringsaker og prosjektleder skogkultur i Østre Toten. 
Etterslep er hentet inn, og aktivitetsønske for perioden 2012 – 2017 er stort sett nytt areal som vil komme til 
i perioden. I Sel kommune ble det etter at nye skogbruksplaner forelå hentet inn mye av etterslepet, og 
ønsket areal for kommende fem års-periode er vesentlig nye arealer som kommer til i perioden. 
 
Sum hogst i alle tre kommuner viser en markant økning for perioden 2012 – 2017 i forhold til foregående 
fem års periode. 
  
Endring i reell aktivitet kan ikke måles før etter 5 år. Man kan neppe si noe entydig om årsaken til eventuelle 
endringer. Endring i rammebetingelser er en minst like viktig årsaksfaktorer som gjennomføring av 
VerdiVekst-møte og opprettelse av VerdiVekst-avtaler. 
 
Aktivitetsnivå hos eiere uten VerdiVekst-avtale 
Vi kan ta fram statistikk for perioden 2007 – 2012 for eiere uten VerdiVekst avtale, men vi vurderer dette 
som lite relevant fordi vi ikke har, eller kan framskaffe data for ønsket aktivitet i kommende fem års periode.  
Denne sammenligning må derfor utstå til utgangen av 2017. 
 
Det er derfor for tidlig å gi entydig konklusjoner på aktivitetsnivå hos de to eiendomskategoriene. Dette fordi 
vi ikke har data for aktivitet på eiendommer som det ikke er gjort tiltak mot og delvis fordi vi har registrert 
aktivitetsønsker - og ikke reell gjennomført aktivitet – på de eiendommer som har deltatt i prosjektet. 
 

 

5.2  Delmål 2 
Utvikle avtaler som forplikter skogeierne til å motta faglig veiledning og gjennomføre nødvendige tiltak 

med bakgrunn i oppdaterte og nye skogbruksplaner. Avtalen skal skrives på 5 år med en årlig 

gjennomgang. 

Prosjektet har målsetting om at 30 % av skogeierne som har fått utarbeidet skogbruksplan skal inngå slike 
avtaler. 
 

Skogbruksleder har hatt ansvar for å følge opp inngåtte avtaler. På bakgrunn av skogbruksleders kapasitet og 

hensiktsmessighet ved årlig gjennomgang ble dette endret: 

Ønskede tiltak blir tidfestet i femårs-perioden, og skogbruksleder tilbyr ny gjennomgang av avtalen i forhold 

til dette. Alle skogeiere vil få tilbud om ny gjennomgang etter 5 år. Dersom skogeier selv ønsker ny 

gjennomgang av avtalen på ett eller annet tidspunkt, vil skogbruksleder besørge dette. 
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Omfang 
Prosjektet var opprinnelig tenkt gjennomført i kommunene Sel og Østre Toten. For å få et bredere 

erfaringsgrunnlag ble deler av Ringsaker kommune (Furnes og Veldre) tatt inn i prosjektet (vedtatt i 

styringsgruppemøte juni 2012). 

Alle skogeiere med ny skogbruksplan har fått tilbud (post, epost) om å delta i prosjektet. Relativt få eiere 
meldte interesse, og det ble gjort et utplukk av eiere i samråd med skogbrukssjef og skogbruksleder i disse 
kommunene. Disse ble kontaktet pr telefon, og responsen ble svært god. Av kapasitets– og kostnadsmessige 
årsaker satte styringsgruppa en øvre grense på 90 skogeiere på Østre Toten og 50 skogeiere i hver av 
kommunene Ringsaker og Sel. VerdiVekst-avtale er skrevet med 187 skogeiere. 
 

Resultat i forhold til areal 

Kommune Produktivt planareal VerdiVekst areal Andel i % 

Østre Toten 110 168 dekar 34 826 dekar 32 % 

Sel 200 506 dekar 92 400 dekar 46 % 

Ringsaker    54 453 dekar 30 431 dekar 56 % 

SUM 365 127 dekar 157 628 dekar 43 % 

 

 

Resultat i forhold til antall 

Kommune Antall eiere totalt VerdiVekst-avtale Andel i % 

Østre Toten 335 stk 89 stk 28,4 % 

Sel 312 stk 47 stk 16,3 % 

Ringsaker  152 stk 51 stk 33,6 % 

SUM 799 stk 187 stk 23,4 % 

 

For Ringsaker er det bare deler av kommunen (Furnes og Veldre) som inngår i prosjektet. Derfor er kun 

arealet og antall skogeiere for Veldre og Furnes medtatt. 

Metode 
Skogeier ble invitert til møte for gjennomgang av skogbruksplan, utarbeidelse av aktivitetsmål og budsjett 

for kommende femårsperiode. Møtene ble i stor grad gjennomført hjemme hos skogeier. De færreste 

skogeierne var på grunn av usikkerhet med hensyn til tømmerpriser, egen økonomi/ skatt, 

eiendomsoverdragelse mm, motivert for å inngå en tidfestet og forpliktende fem-års avtale. Det ble derfor 

utarbeidet en veiledende plan med tidfestet oppfølging av avtalen (Se bilag 1). I avtalen går det fram 

hvorvidt skogeier selv ønsker å utføre aktuelle tiltak eller om skogeierandelslaget skal gjøre det. 

Det er utviklet et regneark hvor relevante data legges inn/beregnes. Regneark og avtaleformular er vedlagt 

rapporten (bilag 2). 

Møte med skogeier ble gjennomført i henhold til denne prosedyren: 

1. Faglig gjennomgang av skogbruksplanen. Fokus på skogfaglige begrep, sumtall og foreslåtte tiltak. 

2. På grunnlag av skogbruksplandata og eiers situasjon (økonomi, skatt/ eierskifte, forventet 

tømmerprisutvikling mm) fastsettes et omforent aktivitetsnivå/aktivitetsmål i kommende femårs-

periode. 
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3. Skogbruksplandata hentes i Allma Eiendom og bruk av programvare demonstreres. Ikke ajourholdte 

endringer i bestandsdata blir meldt inn. 

4. Forventet driftsinntekt og forventede kostnader på skogkulturarbeider, samt nettoresultat beregnes 

med utgangspunkt i dagens tømmerpriser og kostnadsnivå. Framtidig behov for skogfond beregnes. 

Ut fra dette veiledes skogeier å trekke så mye skogfond som nødvendig. 

5. Skogfondsordningen med mulighet til å velge skogfondssats og hvilke effekter dette har både for 

inntektsnivå og investeringer blir grundig gjennomgått. 

6. Konkrete tiltak på bestandsnivå velges ut og legges inn i regneark. 

7. Data fra regneark legges inn som et potensielt oppdrag i Mjøsen Skogs kundeoppfølgingssystem 

(CRM) og gjøres tilgjengelig for skogbruksledere/ skogkulturpådrivere. 

8. Skogbruksleder/skogkulturpådriver forestår videre kontakt med skogeier, gjør bindende avtaler og 

gjennomfører oppdrag. 

9. Alle skogeiere med VerdiVekst-avtale har fått tilbud om ett års gratis prøveabonnement på 

skogplanprogrammet Allma (både web og mobiltelefon). Alle tiltak som er utført av Mjøsen Skog 

eller meldt inn av skogeier, blir fortløpende ajourholdt. Skogeier får således til enhver tid tilgang til 

oppdaterte data på Allma Eiendom. 

 

5.3  Delmål 3 
Se på løsninger for de som ikke er interessert i å inngå forpliktende avtaler. 
 
De færreste av skogeierne som har fått tilbud fra prosjektet er motivert for å inngå en forpliktende avtale om 

aktivitet (hogst eller investeringsarbeid) for en femårs-periode. Dette er begrunnet i usikkerhet med hensyn 

til tømmerpriser, egen økonomi, eiendomsoverdragelse mm. Arbeidet er derfor gjennomført ved at det er 

utarbeidet en omforent, veiledende aktivitetsplan med økonomisk budsjett basert på årlig hogstkvantum og 

behandlingsforslag i skogbruksplanen for kommende femårs-periode. Skogbruksleder har ansvar for å inngå 

virkeskontrakter om hogst og avtaler for skogkulturarbeider. 

 

5.4  Delmål 4 
Det skal måles effekt av at skogeierne ikke investerer i ny skogbruksplan. 

I de aktuelle takstprosjektene som inngår i prosjektet, er bestillingsprosenten svært høy. I gjennomsnitt over 

90 % av alt arealet er dekket med ny skogbruksplan. De som ikke har bestilt, er vesentlig små eiere hvor 

skogen har liten økonomisk betydning. Skogeiere uten skogbruksplan har ikke utført obligatoriske 

miljøregistrering. Således har det ikke vært salg av tømmer på eiendommer uten skogbruksplan som er over 

100 dekar med produktiv skog. Aktiviteten innenfor skogkultur har heller ikke vært særlig stor på disse 

eiendommene. På enkelte eiendommer under 100 dekar har det vært sporadisk hogstaktivitet (mest virke til 

eget behov). 
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5.5  Delmål 5 
Kunnskap utviklet i prosjektet skal danne grunnlag for hvordan veiledning og råd skal formidles til 
skogeier i framtidige skogbruksplaner. 
 
Skogeiere er ingen ensartet gruppe. De har ulik faglig bakgrunn, og skogen har ulik økonomisk betydning for 

eiers totale inntektsnivå. Andre faktorer, som mer «verdimessige og følelsesstyrte» forhold (tradisjoner, skog 

som sparekonto og andre forhold), er også med å påvirke skogeiers adferd. 

For å få en mest mulig effektiv veiledning er det derfor nødvendig å beskrive målgrupper og deretter tilpasse 

rådgivning i forhold til disse. 

Erfaring fra prosjektarbeidet tilsier at eierne grovt sett kan deles inn i tre kategorier: 

1. Skogeier med «skogfaglig» bakgrunn og god kunnskap om egen eiendom. 

Tradisjonell gårdskogeier som «kan» skogfag (har gjennomført Aktivt Skogbrukskurs, 

skogplankurs mm). Godt kjent i skogen, betydelig kompetanse innenfor skogfag og fysisk 

utførelse av skogsarbeid. Varierende forståelse og kunnskap om økonomi, strategiutvikling og 

planlegging. Yrkesaktiv i mindre grad enn tidligere, ofte lønnet arbeid utenfor gården eller 

tilnærmet fulltidssysselsatt med husdyr og/eller planteproduksjon på gården. Søker i liten grad 

skogfaglig og skogøkonomisk bistand. Beslutter og bestiller. 

 

2. Skogeier uten skogfaglig bakgrunn og liten kunnskap om egen eiendom. 

Ofte «nye» skogeiere, med arbeid utenfor eiendommen. Ofte godt kvalifisert innenfor andre 

profesjoner. Har ofte et sterkt ønske om å forvalte eiendommens ressurser optimalt både på 

kort og lang sikt. Søker råd, beslutter og bestiller. 

 

3. Ikke aktive skogeiere. 

Oftest små eiendommer med liten eller ingen betydning for eiers totaløkonomi. 

Søker hverken råd, beslutter eller bestiller. 

I kommuner med mye høgproduktive arealer (som f. eks Ringsaker og Østre Toten) utgjør disse i 

sum betydelig areal og volum. 

 

Skogeiere innenfor prøvekommunene er relativt små, og inntekten fra skogen betyr relativt lite i eierens 

totale økonomi; en situasjon som er typisk for Mjøsen Skogs andelseiere (og i landet for øvrig). I Ringsaker og 

Østre Toten har en stor del av eierne full jobb utenfor gården, mens det i Sel er inntekt fra jordbruket som er 

bærende for eier. Dette betyr at skogbruk ikke settes i fokus, og oppmerksomhet og aktivitet er i mindre 

grad enn tidligere rettet mot skogbruk. 

I Østre Toten og Ringsaker har det i motsetning til i Sel vært et betydelig generasjonsskifte de seinere år. De 

nye eierne er ofte godt utdannet innenfor andre profesjoner og har et sterkt ønske om å forvalte 

eiendommen på best mulig måte uten at de selv i særlig grad tar fysisk del i arbeidet. De ønsker å engasjere 

profesjonell hjelp (skogeierandelslag eller andre) til å utføre arbeidet. Vi har fått en endring fra yrkesaktiv til 

«forvaltningsaktiv skogeier». 
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I Sel har vi i større grad den tradisjonelle skogeieren som selv ønsker å utføre hogst/kjøring og andre tiltak. 

Her er fokus fortsatt på tømmerpriser og driftstekniske utfordringer. 

Felles for alle tre kategorier er at økonomien i skogbruket får stadig mindre betydning for eiers 

totaløkonomi. 

Innholdet i dagens skogbruksplaner tilfredsstiller i store trekk behov for skogfaglig informasjon innenfor 

kategori 1. Skogeiere innenfor kategori 2 trenger ofte mer skogfaglig opplæring for å kunne forstå innhold i 

skogbruksplanen. For skogeiere i kategori 3 er skogbruksplanen oftest «overkill» med hensyn til skogfaglig 

informasjon. Disse skogeierne hadde antagelig klart seg like bra med en enklere ressursoversikt. 

Generell erfaring fra prosjektet tilsier at nødvendig skogfaglig kompetanse og forståelse for innhold i 

skogbruksplan og kart overføres mest hensiktsmessig ved hjelp av en eller annen variant av dagens 

skogbruksplankurs. Imidlertid er denne kunnskapsoverføring av så generell karakter at den sjelden resulterer 

i konkrete tiltak på eiendommen. 

 

5.6  Delmål 6 
Sluttrapporten i prosjektet skal kunne bidra til forbedring av fremtidig skogbruksplanlegging og offentlig 

virkemiddelbruk til skogbruket 

Årsrapport fra prosjektet for 2012 ble brukt som eksempel på nytteeffekt av skogbruksplanlegging i en 

rapport om skogbruksplanlegging i Norge utgitt av Statens landbruksforvaltning i mai 2013. Rapporten skulle 

belyse hvordan skogbruksplanleggingen i Norge fungerte i forhold til nasjonale målsettinger. På bakgrunn av 

rapporten og innspill til denne vil myndighetene blant annet vurdere behov for revisjon av «Forskrift om 

tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» fra 2004. 

På bakgrunn av erfaringer fra prosjektet forventes et tidsforbruk på ca 4 timer pr. skogbruksplan hvis man 

skal implementere arbeidsmåten i skogeierandelslagets ordinære drift. I tillegg til dette kommer ressursbruk 

ved ajourhold av plandata (Allma) med ca 1 time pr. skogbruksplan. 

 

5.7  Digital skogbruksplan 
Årsrapport fra prosjektet for 2012 ble brukt som eksempel på nytteeffekt av skogbruksplanlegging i en 

rapport om skogbruksplanlegging i Norge utgitt av Statens landbruksforvaltning i mai 2013. 

Siden slutten av 1990-tallet har digitale skogbruksplaner hvor skogdata ligger sammen med en kartløsning 

(Pan og Linnea), vært tilgjengelige for skogeiere med ny skogbruksplan. Begge produkter gir mulighet for 

ajourhold av kart og plandata etter gjennomførte tiltak, samt framskrivning av volumdata med standard 

tilvekstfunksjoner. Ideen har vært at skogeier til enhver tid skal kunne ha en oppdatert skogbruksplan. 

Imidlertid er funksjonaliteten i disse programmene så kompleks at bare de færreste skogeiere har klart å 

oppdatere sine skogbruksplaner. Enkelte store skogeiere har kjøpt tjeneste med oppdatering av 

takstfirmaene. 

Det foreligger ingen dokumentasjon på at bruk av disse programmene har endret skogeiers adferd i den ene 

eller andre retning, eller gitt noen form for «rasjonaliseringsgevinst» i skogbruket. 
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Takstfirmaene AT Plan, Allskog og Mjøsen Skog har i fellesskap utviklet det web-baserte planprogrammet 

Allma Eiendom. Skogbruksplanen vedlikeholdes av takstfirmaene basert på innrapportering fra 

skogbruksleder, entreprenør og skogeier. Fordelen med å ha skogbruksplanen på web er at alle aktuelle 

aktører har tilgang til de samme kart – og plandata på samme tid. Det er også utviklet moduler for bruk i 

smarttelefon og GPS verktøy for bruk i felt. Det er også viktig at data lagres i en felles database. Dermed har 

skogeierne en mye mer sikker lagring av data. 

Allma Eiendom har gitt skogeier et godt forvaltningsverktøy, og skogbruksledere og entreprenører (både 

hogstmaskinentreprenører og skogkulturentreprenører) et effektivt verktøy for gjennomføring av tiltak. 

Rasjonaliseringsgevinsten for både skogbruksledere og entreprenører er betydelig. Allma Eiendom vurderes 

som et godt grunnlag i en heldigital verdikjede. 

Alle skogeiere som har deltatt i VerdiVekst-prosjektet har fått ett års gratis abonnement på Allma Eiendom. 

De fleste av disse har videreført abonnementet utover det første året. 

 

 

6.  ERFARINGER 
 
For beskrivelse av metoden vises det til kapittel 5.2. 

Utarbeidelse av aktivitetsmål, strategi og økonomisk budsjett er en krevende øvelse av privatøkonomisk 

karakter og bør gjennomføres som et «en til en» - opplegg. I VerdiVekst-prosjektet er dette gjennomført. 

Gjennomgangen krever i gjennomsnitt 1,5 til 2 timer pr klient/skogeier. I tillegg kommer forberedelser og 

etterarbeid, totalt for forberedende arbeid, møte og etterarbeid anslås tidsforbruket til ca. 4 timer, eller en 

kostnad på ca kr 2 000.- pr skogeier. Tilbakemeldinger fra skogeiere er udelt positive, og våre evalueringer så 

langt viser et betydelig ønske om økt aktivitet både med hensyn til hogst og skogkulturarbeider. 

 

6.1  Skogbruksleders erfaringer med VerdiVekst 
Alle VerdiVekst-avtaler med driftsplan (konkrete aktivitetsønsker) er lagt inn i Mjøsen Skog sitt 

kundeoppfølgingsprogram (CRM). Disse data er søkbare for skogbruksleder. Skogbruksleder kan enkelt finne 

hvilke tiltaksbehov den enkelte skogeier har, og kan legge opp sin oppsøkende virksomhet på grunnlag av 

dette. Tilbakemeldingene fra skogbrukslederne er positive. De opplever at de har fått et effektivt verktøy for 

sitt arbeide. Spesielt med hensyn til kontrahering og gjennomføring av skogkulturarbeider. VerdiVekst-

avtalene gjør det også enklere å lage kostnadseffektive kjøreruter for hogstmaskinlag. 

 

6.2 Prosjektleders erfaringer med VerdiVekst 
Positiv respons ved telefonisk henvendelse om tilbudet. Veldig få skogeiere har takket nei. De skogeiere som 

har takket nei, er vesentlig mindre skogeiere med eiendommer som har liten andel hogstmoden skog og lite 

behov for skogkulturtiltak. Felles for alle eierkategorier er at de gir positiv respons på den skogfaglige 

gjennomgangen av skogbruksplanen. Dessuten har man opplevd særdeles positive tilbakemeldinger på 

utarbeidelse av aktivitetsmål/driftsplan fra gruppen «nye skogeiere». Flere skogeiere har uttrykt at en av 

grunnene for å bli med i prosjektet, var at de fikk tilgang til en digital skogbruksplan. I ettertid har vi sett at 

det har vært lite frafall ved fornyelse av abonnement etter at det første året var gratis.  
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7.  ANBEFALINGER-KONKLUSJONER 
 

7.1  Tiltak overfor ulike skogeierkategorier 
 

Kategori 1: Tradisjonell skogeier 
1. Skogbruksplan leveres digitalt (Allma Eiendom). Papirplan og kart leveres kun der skogeier ønsker 

det. 

2. Skogplankurs. Todelt kursopplegg hvor en del er tradisjonelt plankurs, og en del er kurs i bruk av 

digital skogbruksplan. 

3. VerdiVekst-avtale 

Skogeier gis tilbud om individuell gjennomgang av skogbruksplanen, utarbeidelse av mål, strategi og 5-års 

aktivitetsplan. I dette arbeidet må det fokuseres mer på økonomi enn på kubikkmeter og dekar. Mål, strategi 

og Aktivitetsplan følges opp i henhold til avtalte intervaller. Samtalen avholdes gjerne ved «kjøkkenbordet» 

hjemme hos skogeier. 

 

Kategori 2: «Nye» skogeiere 
Skogeier har endret rolle fra å være yrkesaktiv til et ønske om å være «forvaltningsaktiv». Råd og veiledning 

må utformes i henhold til dette. I store trekk som for kategori 1, men med større vekt på skogfaglige forhold. 

VerdiVekst-modellen gir stort rom for individuell tilpasset veiledning innenfor begge kategorier. 

Kategori 3: Ikke aktive skogeiere 
På grunnlag av fototolking utarbeides en enkel ressursoversikt (kart/bestandsdata i digital form). Arbeidet 

bør finansieres av det offentlige. Skogbruksleder bruker dette aktivt i kontraheringsarbeidet når det 

planlegges aktivitet hos andre eiere i området. 

 

7.2  Organisering av arbeidet 
VerdiVekst-konseptet kan organiseres på ulike måter. 
 
1.  Tillegges skogbruksleder/skogkulturpådriver i den enkelte områdetakst 
 

Fordeler: 

Skogbruksleder/skogkulturpådriver er godt kjent med skogforhold/skogbehandling i området og ikke 

minst skogeierne i området. Det gjør at man kan ha høy fokus på et målrettet veiledningsarbeid. At 

denne jobben legges til skogbrukslederrollen kan i noen grad gjøre det mulig med bedre 

ressursutnyttelse (skogkulturpådriver i vinterhalvåret). 

Ulemper:  

Skogbruksleder har i perioder svært stor arbeidsbelastning. Betydelig risiko for at VerdiVekst-

arbeidet velges bort. Det er viktig å være bevisst på å skille mellom faglig/økonomisk veiledning og 

oppdragskontrahering. 

  



Prosjekt «VERDIVEKST»            

16 

 

 

2.  Opprette egen stilling som plan-/skogkonsulent innenfor skogeierandelslaget 

Fordeler: 

Kan rendyrke profesjonen som rådgiver og bygge spisskompetanse innenfor områdene 

skogøkonomi, skatt og eiendomsforvaltning. 

Ulemper: 

Kan være en utfordring å etablere tilstrekkelig skogfaglig lokalkunnskap. 

 
3.  Engasjere prosjektleder for hver enkelt områdetakst 

Fordeler: 

Forutsetter tilstrekkelig skogfaglig lokalkunnskap. 

Ulemper: 

Liten kontinuitet i arbeidet gjør det vanskelig å etablere tilstrekkelig spisskompetanse. 

 

7.4  Anbefaling fra prosjektleder 
 

Arbeidsmåten (VerdiVekst-modellen) implementeres som en del av skogandelslagets tilbud til skogeierne og 

gjennomføres ved at det ansettes skog-/plankonsulent i egen stilling. 

Det er for tidlig å måle eksakte resultater fra prosjektet. Derfor anbefales det å gjøre denne jobben i 2015 

eller 2016. Da kan man måle aktivitetsnivået over flere år. Det kan også være aktuelt å gjennomføre en 

spørreundersøkelse både blant de nesten 200 skogeierne som har vært med i dette testprosjektet og blant 

andre involverte parter slik som skogbrukslederne. 

Resultatene fra prosjektet er så lovende at bevilgende myndigheter bør vurdere å bruke positive økonomiske 

virkemidler for å gjennomføre skogforvaltning i form av VerdiVekst i større skala. 
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8.  REGNSKAP 
 
DRIFTSKOSTNADER 

Utgifter (kr) 2013 2012 2011 2010 Totalt 

      

Lønnskostnader       444 093     232 214     536 378   166 877         1 379 
562  

Kjøre- og diettgodtgjørelse            4 364        19 370       52 087       7 814              83 
635  

Innleide tjenester       185 650     417 000                      
-    

                   
-    

           602 
650  

Administrasjonskostnader, 
støttefunksjoner 

      385 738          8 950          7 897       1 410             403 
995  

Kontorleie mv          20 000        20 000        20 000                     
-    

             60 
000  

Diverse          22 827        41 348          2 818                     
-    

             66 
993  

SUM DRIFTSKOSTNADER   1 062 672    738 882   619 180  176 101        2 596 835  

 
 
 
FINANSIERING 

Inntekter (kr) Beløp 

Tilskudd fra sentrale LUF-midler       900 000 

Tilskudd fra Skogtiltakstfondet            300 000  

Tilskudd fra Utviklingsfondet       275 000  

Fylkesinntrukne rentemidler fra Oppland og Hedmark       400 000  

Kommunale rentemidler          20 000  

Egenbetaling i prosjektet fra Mjøsen Skog          701 835  

SUM FINANSIERING   2 596 835  
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BILAG 
 

 

Bilag 1: Formular for VerdiVekst-avtaler 
 

 
 
 
Avtale mellom 
 
 
 
 
 
 
 
og 
 
 
 
 
 
 
 
Avtalen beskriver mål for skogeiendommen, innhold av tjenester og ansvarsforhold og avtalens 
varighet. 
 

1. Målsetting for avtaleperioden: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

MJØSEN SKOG SA 

Pb 84 

2601 Lillehammer 
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2. Innhold: 

 
 Fast, personlig VerdiVekst møte med din avtaleansvarlig 
 Privat skogportal hos Mjøsen Skog, med informasjon om alle aktiviteter og avtaler 
 Web basert skogbruksplan, Allma Eiendom, med oppdatering og framskriving 
 
3. Mjøsen Skog SA er ansvarlig for at skogtjenester utført av andelslaget skjer i samsvar med 

gjeldende lovverk, og andelslagets til en hver tid gjeldende kvalitets- og miljøstandard. 
Avtalen gir Mjøsen Skog SA rett til å benytte digital kartinformasjon for eiendommen. 

 
4. Mjøsen Skog SA er ansvarlig for at skogbehandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovverk, 

samt retningslinjer gitt av skogeier. Alle tjenester skal følge Mjøsen Skogs en til hver tids 
gjeldende standarder for kvalitet og miljø. 
 

5. Avtalen gjelder i 5 år.   Etter dette forlenges avtalen løpende. Oppsigelsestid 3 måneder. 
 

6. Ved uenighet om avtaleforholdet, og partene ikke finner minnelige løsninger, avgjøres saken 
av en voldgiftsnemd på tre medlemmer. Partene oppnevner hver sin representant, med 
sorenskriveren som nemdas leder. 
 

7. Force majeure fritar partene for misligholdforfølgelse hvis avtalens oppfyllelse umuliggjøres 
av helt uvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller tilsvarende 
forhold. For å frita seg sitt ansvar må partene snarest underrette hverandre hvis avtalen av 
disse grunner ikke kan oppfylles. 
 
 

 
 
 
 
 
_________________, den __________________ 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
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Bilag 2: Regnearkmodell som blir brukt til veiledning av skogeier 
 

Regnearkene ble utarbeidet i excel-format. Disse ble brukt i veiledning og som grunnlag for 

avtale med skogeier. 

 

 

Skjema for tiltak 2013-2014 
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Skjema for skogkulturplan 2013-2018
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Skjema for hogstplan 2013-2018 
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Skjema for skogfondskalkyle 2013-2018 

 
 

Skjema for budsjett – 2013-2018 
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Mjøsen Skog SA 
Kirkegata 70, Postboks 84, N-2601 Lillehammer 

Telefon: 61 26 30 00 
Telefaks: 61 25 99 46 
E-post: mjosen@mjosen.no 
Web: www.mjosen.no 
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