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Hovedmål og delmål  

Hovedmål 
Utvikle en nettbasert kursmodell som gir skogeiere med ulike kvalifikasjoner kompetanse til å ta 
bedre beslutninger med bruk av skogbruksplanen som verktøy. 

Delmål 
Skogeieren skal; 

• bli kjent med ulike skogbruksbegrep og skogbehandlingstiltak  

• kunne bruke planen for å ta best mulig beslutning om drift og investeringer  

• kunne gjenkjenne en skogtype og et bestands behandlingsbehov ute i skogen  

• kunne se familiens økonomiske planer i sammenheng med forvaltning og bruk av skogen 

Kurset skal resultere i en mer presis skogbehandling 
Kurstilbudet skal være aktivitetsfremmende 
Kurstilbudet skal differensieres for nå skogeiere med ulik bakgrunns kompetanse 
 
 
Sammendrag  og konklusjon  

 

https://skogskolen.no/my/


 
Hva er gjort i prosjektet 
Vi har fulgt planen hele veien i prosjektet, selv om det dro ut i tid. Det tok en del tid i starten før vi 
fant den gode malen for nettkurset, og koronasituasjonen gjorde ikke saken enklere. Vi valgte å 
knytte til oss eksterne ressurser i form av nettpedagoger og andre fagfolk, for å lage et produkt 
som skulle være så bra som overhodet mulig. Vi har undervegs samlet mye fagstoff og «kokt» det 
ned til konkrete og lettfattelige sesjoner. I tillegg har vi produsert ca 40 videoer som brukes aktivt i 
nettkurset. 
 
Følgende læremål er satt opp for kurset: 
 
Hentet fra kursinformasjonen fra nettkurset: 
«Dette kurset har som mål å lære deg følgende: 

1. Hva en skogbruksplan er, hvorfor du har en skogbruksplan og hvilken rolle du som skogeier 
har. Kanskje du finner ut hvilken skogeiertype du er også? 

2. Gi deg innføring i hva de mest sentrale begrepene i en skogbruksplan betyr, slik at det er 
enklere å forholde seg til det som er registrert og presentert i planen. 

3. Lære å bruke den digitale skogbruksplanen på pc (ALLMA eller DinSkog) 
4. Lære å bruke feltappen til ALLMA eller DinSkog 
5. Hvordan kan tallene fra skogbruksplanen brukes sammen med et økonomisk regneverktøy 

(Skogfondskalkulatoren)? Hvilken strategi har du? Er du virksomhetsskogeier eller 
kapitalskogeier? Dette er spørsmål du vil bli stilt og aller helst finne svaret på.» 

Et par smakebiter: 

 



 

Kurset har nå vært testet av alle takstselskapene, landbruksdirektoratet, enkelte skogeier ++. 
Feedbacken vi har fått så langt er veldig bra.  

 
Hva har prosjektet oppnådd 
Prosjektet har oppnådd det vi satte som mål for prosjektet, det vil si et nettkurs som er tilpasset og 
utviklet for brukere av digital skogbruksplan med ulik kompetanse.  
 
Kurset kan tas gjennom å logge seg på skogskolen. Kurset heter «Skogbruksplanen – veikart til 
kompetanse og verdiskapning» 
 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet har vært svært vellykket og lærerikt, samt at det har involvert mange undervegs. Vi 
håper og tror at de som tar kurset vil lære mye nytt og bli inspirert til å ta aktive og gode 
beslutninger i skogen sin.  
 
Kurset vil nå bli markedsført og tilbydd til skogeiere via forskjellige kanaler. 
 
Til slutt må vi takke for samarbeidet, og at dere hadde tro på prosjektet! 
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