
Evaluering av 
Skogsatsing Trøndelag
Foreløpige tanker fra Arbeidsutvalget



Har vi nådd det overordna målet i prosjektet?

Overordna mål
Bærekraftig bruk og forvaltning av 
biomasseressursene i skogbruket gjennom
kommunene i samarbeidsregioner som grunnlag 
for økt verdiskaping og utvikling av

bioøkonomien i Trøndelag

• Skogkultur og vegbygging gir grunnlag 
for økt verdiskaping og utvikling av 
bioøkonomien.

• Kommunene samarbeider bedre i 
sine regioner nå enn i 2018!

• Vi er ikke i mål med bærekraftig bruk; 
det hogges for mye ung skog, 
foryngelsen er for dårlig, for lite 
ungskogpleie.



Har vi nådd hovedmålene i prosjektet

1. Utvikle grunnlaget for gode klimatilpasninger 
og en effektiv virkesforsyning til
industrien gjennom tilstrekkelig kapasitet og 
spisskompetanse på

vegplanlegging og vegpådriving

Ja, vi har gjennom hele prosjektet hatt tre 
vegplanleggere disponible for 
vegplanlegging. 

Vi har hatt rundt 2,5 årsverk 
vegpådriving. 

God rekruttering av vegkompetanse.

Ressurser til kompetanse.



Har vi nådd hovedmålene i prosjektet

2. Økt aktivitet med satsing på framtidsskogen, 
ressursoppbyggingen og
bærekraftig råstoffuttak ved hjelp av 

skogpådrivere

• Alle skognettverk har i hele perioden 
fått mulighet til å ansette pådriver 
inntil visse rammer.

• Med unntak av sjukdomsperioder og 
vakanser har alle skognettverk hatt 
skogpådriver ansatt.

• Aktiviteten på dette området ville uten 
tvil vært lavere uten dette prosjektet.

• Vi er ikke fornøyd med 
ungskogpleieaktiviteten i fylket.



Har vi nådd hovedmålene i prosjektet

3. Utvikle virkemiddelbruken i skogbruket tilpassa 
samarbeidsregionenes

utfordringer og muligheter

• Kommunene samarbeider godt om 
vegmidlene i regioner!
Dette gjør at store prosjekt kan 
realiseres og at kommunene får reell 
mulighet til prioritering.

• Flere av skognettverkene har dialog 
rundt felles skogkulturtilskudd, men 
her er det ulikheter innenfor en del av 
regionene.



Har vi nådd delmålene i prosjektet?

Delmål

1. Skogeierretta aktivitet for å sikre 
skogindustrien bærekraftig råstofftilgang på 
kort og lang sikt.

2. Videreutvikle lokale skognæringsnettverk og 
dele kunnskap om god praksis.

3. Profesjonalisere skogpådriverrollen.

1. Skogpådriverne har møtt 3382 
skogeiere en til en.
Medarbeiderne har møtt 4036 
skogeiere på arrangement 3 første 
år. Delmål 1 er nådd.

2. Skognettverkene fungerer bra! Årlig 
nettverkssamling og initiativ fra 
skogpådriverne selv bidrar til 
kunnskapsdeling. Delmål 2 er nådd.

3. Skogpådriverne gjør stadig erfaringer 
om gode arbeidsmetoder. Vi er ikke i 
mål med å profesjonalisere rollen.



Har vi nådd delmålene i prosjektet?

4. Aktivere kommuner gjennom skognettverk og 
pådriversatsing som verktøy.

5. Etablere permanente system som sikrer 
kunnskaps- og erfaringsoverføring.

6. Utvikle partnerskapet og kommunikasjon 
mellom lokale skognettverk og regionnivået

og mellom skognettverkene

4. Kommunene blir mer aktive i utviklingsarbeid 
når de har en pådriver og et skognettverk å 
samarbeide med. Delmål 4 er nådd. Pådriver 
skal imidlertid ikke erstatte kommunen.

5. Vi har ikke lyktes med å få på plass en 
permanent skogpådriverordning, til tross for 
iherdig innsats fra flere hold.

6. Det er vanskelig å si at et slikt mål er nådd, 
men vi jobber kontinuerlig med samarbeid og 
kommunikasjon, men vi kan helt sikkert utvikle 
dette videre!



Noen generelle betraktninger fra 
arbeidsutvalget!

Vegbygging!

• Vi har lyktes godt

• Vi har rikelig med prosjekter som er i 
gang.

• Vi har rikelig med prosjekter som har 
søkt tilskudd, på vent.

• Har fått mye ekstra midler pga dette!

• Kun nådd 50 km målet ett år.

• I år er mangel på tilskuddsmidler 
flaskehalsen.



Noen generelle betraktninger fra 
arbeidsutvalget!

Skogkultur
• Vi er ikke fornøyd med gjennomført ungskogpleie. Vi har ikke greid et løft. Pandemi - Arb.kraft.

• Skogpådriverne har funnet store behov, men blir dette gjennomført?

• Er skogpådriverne for snille med skogeier? Må det til mer mas når behov avdekkes? Behov for å forplikte skogeier mer?



Noen generelle betraktninger fra 
arbeidsutvalget!

Virkemiddelbruken

• Fokus har vært på å få til samarbeid 
rundt tilskudd til skogsveger i 
regionene.

• Kun Trøndelag som har fått til dette i 
landet.

• Det fungerer. 

• Vi har lykkes med dette!



Andre viktige resultater!

• Skogpådriverne var avgjørende for 
gjennomføring av 
klimaskogprosjektet.

• Skogpådriverne har vært veldig viktig 
for oppslutning rundt mange 
skogbruksplanprosjekt.

• Skogpådriverne og skognettverk gjør 
en viktig jobb med rekruttering av 
ungdom.

• Skogpådriverne arrangerer og bidrar 
til mange fagkvelder, skogdager o.lign
som bidrar til nøytral veiledning!


