Referat fra dialogmøte mellom Statsforvalteren, kommuner,
skognæring og industri i Oslo og Viken
30.06.2021 på Teams.
Se presentasjonen og opptak fra møtet på nettsidene våre.

Bakgrunn for møtet:
Vi kaller inn til dialogmøte med kommunene og skognæringen med tema barkbilleberedskap. Det
har nylig kommet en ny beredskapsplan fra Landbruksdirektoratet, og det er viktig at alle kjenner
rollefordeling m.m. Det er særlig skogeiere, kommuner og tømmerkjøpere som er ansvarlige for
gjennomføring av tiltak dersom et større utbrudd av barkbiller skulle oppstå

Sak
1
Innledning v / Helge

Mer informasjon
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Risikovarsel og kart for barkbilleovervåkningen – Status nå
v/ Elisabeth

Direktelenker til varselet på
Kilden:
• Sonevis varsel
• Fangsttall per
lokalitet

3

Ny beredskapsplan for barkbiller – rollefordeling v/ Bård
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Presisering hogst ved skogskader i marka
Skogfond til skadeforebyggende tiltak
Tilbakemelding fra kommuner med rødt nivå pr. nå:

Lenke til Faglig
beredskapsplan for stor
granbarkbille
Se egen nettsak
Se egen nettsak

Modum:
• Aldri hatt større fellefangst enn ved andre
tømmerunde i år (14. juni)
• Ønske om overvåkning med fly på høsten for å få
oversikt over skadebilde
Ås:
• Gj.sn. 25 000 biller i fellene i Ås ved 2. tømming.
Snitt 15 000 på de andre fellene i Follo
• Har ikke observert skader på stående trær
• Krevende å rapportere/kvalitetssikre obersvasjoner
utover den ordinære barkbilleovervåkningen
Kongsberg:
• Også høye fangsttall
• Har sendt ut informasjon til skogeiere på epost
• Mye toppbrekk
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Tilbakemelding fra tømmerkjøperne på tiltak:

Viken Skog (Olav Bjella):
• Mye informasjon ut, bl.a. SMS til alle skogeierne
sine innenfor sone 1 med oppfordring om å melde
inn skader. Avhengig av å få beskjed inn om skader
• Førsteprioritet nå å få kjørt alt tømmer ut av skogen
innen fristen
• Aktivitetsstopp tre uker for entreprenørene fra nå til
midten av juli
• Utfordring med fulle lager hos industrien. Tett dialog
for å finne løsninger, mellomlagring o.l.
• Bestand med skader blir prioritert
• Kan bli aktuelt å flytte hogst- og transportkapasitet
• Oppfordrer skogbrukssjefene i kommunene til å ta
kontakt med skogbruksledere o.l.
Glommen Mjøsen (Torgrim Fjeldstad):
• En del hogst gjennom hele året med avvirkning av
skadd skog
• Sendt ut info til sine skogbruksledere og skogeiere
• Har startet opprydning i områder med mye
toppbrekkskader, mye av kapasiteten i enkelte
kommuner går til dette (Eidsvoll)
• Har beredskapsplan som skal implementeres med
tiltak fra Ldirs nye beredskapsplan
• Sprøyting av tømmerlunner kun nødløsning, mange
sagbruk aksepterer ikke dette
Norskog/Nortømmer (Even Bergseng):
• Informasjon ut internt og eksternt
• Utfordrende å vite faktisk skadebilde/angrep ut fra
det som kommer ut av risikovarselet o.l. Angrep
oppdages ofte ikke før et oppdrag
• Stedvis vanskelig å få kjørt ut alt tømmer i alle
områder
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Tilbakemelding fra treindustrien på status og tiltak:
Bergene Holm (Kjell Messenlien):
• Lagrene fulle pr i dag. Ikke mulig å forsere innkjøring
• Noe arealer tilgjengelig for mellomlagring på
Haslestad, mangler vanning og avklaring
vannforsyning. Ikke startet prosess på dette, men i
dialog med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
• Innført nytt sortiment på nytørket, billeskadet
tømmer
Moelven (Lars Storslett):
• Fulle lager, men også stor etterspørsel. Høyt volum
tømmer går gjennom

•

Tett dialog med leverandører om løsninger.
Situasjonen er under grei kontroll

Borregaard (Øyvind Rognstad):
• Store lagre, har lagt opp til høye innkjøringsplaner i
juli
• Mulighet til å endre sortimenter o.l. i innkjøringen
ved behov. Kan benytte det tørkeskadde/billeskadde
tømmeret i produksjonen
Norske Skog Saugbrugs (Finn Arne Bjørnstad):
• Plan for å tømme bilveislagrene i løpet av juli
• Fabrikkene går for fullt
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Behov for oppfølging?
Oppsummering Helge:
• Røde kommuner, gjerne også næringsaktører og
andre, rapporterer fortløpende til SF gjennom
sommeren om status
• Kommuner bør også holde lokale næringsaktører
orientert (og motsatt)
• Mulighet for å sette i verk lokale tiltaksplaner ved
behov
• Viktig med informasjon ut til skogeiere om å
rapportere skader, også som føre var i kommuner
uten høye fangsttall
• Tømmerkjøper og industri viktigste rolle i praksis
ved et større barkbilleangrep. Det offentlige i
hovedsak koordinering
• Hogst av skog med skader etter toppbrekk/biller vil
være en vurdering av risiko for videre angrep på
trærne rundt (avhengig av billas biologisk syklus) og
å sikre/redde verdier. Mindre hensiktsmessig å ta ut
døde trær

8

Eventuelt:
Vi minner om at relevant informasjon fra Statsforvalteren
kan dere finne på våre nettsider, samt i vårt ukentlige
informasjonsbrev

Send epost med status
gjennom sommeren til vårt
postmottak:
sfovpost@statsforvalteren.no
Merk med:
"Barkbilleovervåkning
- Ref: 2021 / 11334"
Mal som kan brukes ved
rapportering på side 21 i
Faglig beredskapsplan for
stor granbarkbille

Våre nettsaker om
skogskader
Ukentlig informasjonsbrev fra
landbruksavdelingen

