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Om handlingsplanen 

Handlingsplan 2019-2022 er en plan over aktuelle tiltak i tilknytning til det enkelte satsingsområde i “Skog- og klimaprogram for Troms og Finnmark 2019-2022”.  

Hovedmålene for Regionalt skog- og klimaprogram er:  

«Økt verdiskaping fra skogen i Troms og Finnmark»  

«Redusere klimautfordringene og ta miljøhensyn» 

I tillegg er det formulert mål under hvert satsingsområde. Disse målene fremkommer i tiltakstabellen under hvert satsingsområde.   

De ni satsingsområdene er:  

• Skogproduksjon  

• Avvirkning 

• Avsetning og videreforedling 

• Økt bruk av tre 

• Transport av skogsvirke 

• Skogbruksplanlegging 

• Rekruttering, kompetanse og forskning 

• Skogbrukets klimabidrag 

• Skogbrukets miljøtiltak 

 (Rekkefølgen er ikke prioritert) 

Tiltak som helt eller delvis gjennomføres i 2019-2022 er tatt med i planen. Tiltakene som er med er på ulike stadier. I prosjekter der ansvarlige, samarbeidspartnere 

og varighet er avklart, er dette tatt med. Der tiltaket er på planleggingsstadiet er ikke alle rubrikkene fullstendig utfylt i planen.  

Handlingsplanen rommer både tiltak som er igangsatt, og tiltak en har intensjoner om å komme i gang med i løpet av året. Planen er ikke forpliktende for de som 

er ført opp som samarbeidspartnere. Dette fordi det i mange tilfeller vil være nødvendig med en avklaring av deltakelse i løpet av året. 

Handlingsplanen blir til ved at Fylkesmannens landbruksavdeling lager en skisse til plan ut fra kjennskap til igangsatte og planlagte aktiviteter. Skissen sendes så 

på en bred innspillsrunde i partnerskapet, der faglagene, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Sametinget er sentrale aktører.  
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Handlingsplan for 2019-2022 ble vedtatt av Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark i møte 14.03.2019. Planen er fireårig, men justeres årlig. Handlingsplan for 

det kommende året skal være justert og vedtatt av Partnerskap landbruk ved utgangen av november året før. Oppdatert handlingsplan for 2020 ble vedtatt i 

partnerskapet 28.11.2019.  
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1. Skogproduksjon 

Mål: Troms og Finnmark skal være sjølforsynt med tømmer av god kvalitet. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Informere skogeiere og tilrettelegge for ressursoppbygging og god 

skogskjøtsel 

Kommunene FM Fortløpende Pågår 

Kontrollere foryngelsen på hogstflater 3 år etter hogst Kommunene FM Fortløpende Pågår 

Opprettholde planteproduksjonen i regionen Troms 

skogselskap 

FM, kommunene Fortløpende Pågår 

Kartlegging av skogbrukets kjerneområder Kommunene FM Fortløpende  

Ungskogpleiekampanje FM Kommunene 2019 Planlegges 

Registrere blomstring og frøsetting og organisere frøsanking ved frøår Kommunene FM, Skogfrøverket Fortløpende Pågår 

Utnytte produksjonsevnen i plantefelt – ikke hogge for tidlig Skogeiere Tømmerkjøpere Fortløpende  

 

2. Avvirking 

Mål: Økt avvirking og forbedring av skogressursene. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Stimulere til økt hogst av lauvmakk-skadd skog i Finnmark  FM, kommunene FeFo, skogeiere Fortløpende  

Prosjekt/kampanje for økt lauvskoghogst i Troms  FM Kommunene, næringa, 

NIBIO 

2020 Ikke 

planlagt 

Videreføre og øke tynningsaktiviteten i furu bl.a. ved å gi 

tynningstilskott, kurs og veiledning. 

FM, kommunene Skogeiere Fortløpende Pågår 

Forvalte driftstilskudd med mål om å oppnå stabile virkesleveranser FM, kommunene Skogeiere, 

skogsentreprenører 

Fortløpende Pågår 

Stimulere til leveranse av lauv- og tynningsvirke av bartre til energiflis  FM Kommunene, næringa Fortløpende Pågår 
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Tilrettelegge for tilgang til skogareala ved økt skogsvegbygging (se 

pkt. 5 for konkrete tiltak). 

Kommunene FM, skogeiere Fortløpende Pågår 

 

3. Avsetning og videreforedling 

Mål: Økt lokal foredling og bruk av trevirke. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Lage bedriftsoversikter for skog- og trenæringa  FM Finnmark treforum, 

Skognæringa Troms 

2019 Påbegynt 

Studietur for skog- og trebedrifter i Troms og Finnmark Finnmark 

treforum 

Skognæringa Troms 2019 Ikke 

planlagt 

Stimulere til etablering av gårdsvarmeanlegg IN, FM  Kommunene, skogeiere Fortløpende Pågår 

Stimulere/motivere til kvalitetsfremmende tiltak innen vedproduksjon IN, FM Kommunene, skogeiere Fortløpende Pågår 

Stimulere til økt sagbrukskapasitet og høyere foredlingsgrad Kommunene FM, FK, 

Bygdesagforeninga 

  

 

4. Økt bruk av tre 

Mål: Vi vil øke bruken av tre og treprodukter i Troms og Finnmark. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Videreføre tredriverprosjektet i Finnmark  FM IN, kommunene 2019-2020 Pågår 

Etablere tredriverprosjekt i Troms FM Kystskogbruket, IN, 

Troms FK 

2019 Pågår 

Bistå Finnmark treforum i form av sekretariatsfunksjon FM Finnmark treforum Fortløpende Pågår 

Tilrettelegge for økt bruk av fjern- og nærvarme fra bioenergi Kommunene Byggeiere Fortløpende  
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5. Transport av skogsvirke 

Mål: God tilgjengelighet til skogressursene i Troms og Finnmark. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Bidra med tilskott og rådgivning til skogsveibygging og -vedlikehold FM, kommunene Skogeiere Fortløpende Pågår 

Oppskriving av aksellast, totalvekt og lengde for tømmervogntog på 

offentlig vegnett  

FM, FK, 

kommunene 

Statens vegvesen 

 

Fortløpende Pågår 

Vedlikeholdskontroll på skogsveger FM, kommunene Skogeiere 2020-2022 Ikke 

planlagt 

Utarbeide hovedplan for skogsvegbygging Kommunene FM Fortløpende  

Arbeide for bedre transportvilkår for skogsflis FM, næringa Vegdirektoratet 2019 Pågår 

Utrede behov for tømmerkaier Næringa FM, kommunene Fortløpende Pågår 

Kartlegge flaskehalser på offentlig veg FM, kommunene Statens vegvesen, FK Fortløpende Pågår 

 

6. Skogbruksplanlegging 

Mål: Gode og oppdaterte ressursoversikter for skogarealet i Troms og Finnmark. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Oppdatere hovedplan for skogbruksplanlegging i Troms FM Kommunene, skogeierlag 2019 Igangsatt 

Etablere og gjennomføre skogbruksplanprosjekt i tråd med hovedplan for 

skogbruksplanlegging 

FM Kommunene, skogeierlag 2019-2022 Planlagt 

Samarbeide med NIBIO for å få fram enkle ressursoversikter på 

kommunenivå 

FM NIBIO 2019-2022 Pågår 

 

 

 



 

6 
 

7. Rekruttering, kompetanse og forskning 

Mål: God rekruttering og høy kompetanse i alle ledd i skogbruket. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Informere om skogbruksutdanning til ungdom Næringa FM, kommunene 2019-2022  

Tilby skoleungdom sommerjobb med skogkulturarbeid Kommunene FM 2019-2022 Pågår 

Tilby skogeiere kurs i serien Aktivt skogbruk Kommunene FM 2019-2022 Pågår 

Gjennomføre fagdager «Gullgruve på rot» FM Kommunene, skogeierlag 2019-2020 Planlagt 

Gjennomføre forskningsprosjektet «Trelastegenskaper hos furu i Troms og 

Finnmark» 

FM NIBIO 2019-2020 

 

Pågår 

Tilby kurs for skogsentreprenører og transportører FM, kommunene Skogkurs  Pågår 

Tilby kurs for sagbruksaktører etter behov Finnmark treforum, 

Skognæringa 

Troms 

Kommunene Fortløpende Pågår 

Opprette aktivitetsprosjekt for å rekruttere nyutdanna fagfolk.   FM, kommunene Næringa 2019 - 2022 Ikke 

planlagt 

 

8. Skogbrukets klimabidrag 

Mål: Øke karbonbinding i skog og treprodukter og synliggjøre skogbrukets positive klimabidrag. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Stimulere til økt tilvekst ved tilfredsstillende foryngelse og økt planting 

etter hogst. 

Kommunene FM 2019-2022 Pågår 

Synliggjøre skogens klimabidrag ved informasjon om karbonbinding og 

klimafordelen av å bruke fornybare treprodukter 

FM, kommunene, 

næringa 

NIBIO, andre FoU-aktører Fortløpende Pågår 

Intensivere skogproduksjonen ved å bruke tilskottsordningene for økt 

CO2 opptak  

Skogeiere, 

kommunene 

FM Fortløpende Pågår 

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak  FM Kommunene, skogeiere 2019-2022 Ikke planlagt 
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Tredriver i begge fylker som arbeider for økt bruk av tre i bygg FM IN, FK 2019-2022 Pågår 

Stimulere til økt bruk av bioenergi fra skogsvirke FM IN 2019-2022 Pågår 

Utarbeide en felles bioenergistrategi for Nord-Norge FM IN 2019-2020 Planlegges 

 

9. Skogbrukets miljøtiltak 

Mål: Skogen i Troms og Finnmark skal forvaltes på en miljøvennlig måte. 

 Ansvarlig Samarbeidspartnere Varighet Status 

Tilby kurs om skogbruk og miljø til skogeiere og skogsentreprenører Kommunene FM 2019-2022 Pågår 

Planlegge skogsveger som vil tåle endra klima Kommunene, 

skogeiere 

FM Fortløpende Pågår 

Revidere vernskogbestemmelsene FM Kommunene 2019-2020 Planlagt 

Melde inn aktuelle skogareal til frivillig vern Skogeiere Allskog Fortløpende Pågår 

Gjennomføre miljøregistreringer i samband med skogbruksplanlegging 

(jf. Pkt. 6). 

Skogeiere Kommunene, FM Fortløpende Pågår 

Sette krav om at Norsk PEFC skogstandard eller tilsvarende skal følges 

ved hogst 

Skogeiere PEFC Norge, FSC, Allskog Fortløpende  

 

Forkortelser 

FM - Fylkesmannen  

FeFo - Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat  

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi 

FK – fylkeskommunene 

FSC – Forest Stewardship Council 

PEFC Norge – Programme for the Endorsement of Forest Certification  


