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Vegen videre for Skogsatsing 
Trøndelag!
Pådriving og vegplanlegging etter 2022

Leder i strategigruppen Steinar Lyngstad

Fylkesskogmester Rune Saursaunet

På Namsos 16. nov 2022
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Vi trenger ikke flere prosjektår for å se at dette fungerer

Hvilke verktøy er realistisk å få videreført etter 
2022 ? 

Alternativ   
Skogpådrivere, vegpådrivere, vegplanleggere

Vegpådrivere og vegplanleggere

Vegplanleggere eller ikke noe
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Strategigruppa

Steinar Lyngstad representerer politisk nivå i kommunene. 

Kjell Sverre Strøm representerer administrativt nivå i 

kommunene. 

Odd Arne Bratland representerer Trøndelag Fylkeskommune.

Kjersti Kinderås representerer skognæringa i Trøndelag ved 

Wood Works 

Knut Sklett representerer medarbeiderne i Skogsatsing 

Trøndelag

Rune Saursaunet representerer Statsforvalteren i Trøndelag
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Hva var vårt mål – og hva jobber vi mot?

I 2022 har vi fått på plass et nasjonalt ordning som sikrer nye 
midler til en langsiktig og forutsigbar tilgang på vegplanleggere 
og pådrivere i fylkene. 

Gjennom en slik ordning kan kommunene utvikle samarbeidet 
over kommunegrensene, og i samarbeid med skognæringen, legge 
til rette for effektiv bruk av NMSK midlene (tilskuddsmidlene i 
skogbruket).
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Hva har vi gjort?

Allianser med Statsforvalteren i øvrige fylker i landet
- Hele landet ønsker midler til en ny nasjonal ordning.
- Har sendt brev til embetsverket i Landbruks og matdepartementet 
- Hatt møte med LMD og presentert behov for nasjonal ordning

Wood Works
- Wood Works i Trøndelag fikk til møte med landbruksminister Olaug Bollestad i våren 2021.
- Møte med Stortingsrepresentant Elin Agdestein
- Har nå dialog med fylkespolitikere om videre finansiering

Trøndelag fylkeskommune
- Møte fylkespolitikere – Hovedutvalg Næring 2021. Resultatformidling. 
- Har fullfinansiert året 2022.

Møter med LMD og L.dir
- Styringssamtale med LMD. Promotere behov for nasjonal ordning. 
- Fikk besøk av landbruksminister Olaug Bollestad høsten 21. Fikk synliggjort behovet for nasjonal ordning.

Kommunene
- Kontakt med Stortingsrepresentant Per Olav Tyldum. Ønsker et notat. 
- Dialog med andre Trønderske politikere.



Strategigruppas plan pr nå:

• Lite realistisk med ny ordning til 2023.

• Vi har søkt ut Trøndelag 
Fylkeskommune om midler for å 
holde hjula i gang 2023-2025.

• Vi jobber mot en nasjonal ordning i 
framtida. Lage notat nå, med resultat 
og behov for ordning.



Status for 2022:

• Skogsatsing Trøndelag avsluttes midt i 2022. Vi har fått midler til videreføring som 
eget prosjekt for resten av 2022. Gjelder vegpådriver, vegplanlegger og kompetanse. 
Fikk 900 000 i vegmidler fra kommunene og 1 350 000 kr fra Trøndelag 
Fylkeskommune. 

• Skogpådriverne har fått inntil 250 000 kr pluss at regionene satte av 300 000 kr før 
jul i fjor. 

• I sum har vi nok midler til samme aktivitet i år som årene før!



Mulig nytt prosjekt 2023-2025?

• Ingen nasjonale midler

• Positive fylkespolitikere

• Bruke eksisterende ordninger

• Landbruksdirektoratet

• LMD

• Skogeierforbundet

• Eksisterende ordninger?

• LUF

• NMSK

• Rentemidler



Endringer i mulig nytt prosjekt

• Vi må ned med budsjettet

• Justere ned kapasitet på vegpådriving

• Kommunenes egenandel kreves ikke 
inn som i forrige prosjekt.

• Kommunenes egenandel brukes på 
egen skogpådriver i skognettverket

• Skogsatsing sitt bidrag til skogpådriver 
blir derfor redusert vesentlig



• Opprettholdt vegplanlegging

• Redusert vegpådriving

• Redusert skogpådriving (i 
prosjektet)

• Opprettholde 
kompetansedelen

• 2 mill kr er egeninnsats i tid

Kostnad i søknad:

Budsjett kostnad pr år

Delsum Sum

Vegplanlegging og vegpådriving

Planlegging (1,5 årsverk a 1000.000.-) 1500000

Vegpådriving (1,5 årsverk a 1 000.000.-) 1500000 3 000 000

Skogpådrivere i nettverkene

Basistilskudd til Namdal skognettverk 200000

Basistilskudd til Innherred skognettverk 200000

Basistilskudd til Nidaros skogforum 200000

Basistilskudd til Gauldalsnettverket 200000

Basistilskudd til Fosen 200000

Basistilskudd til Orkla skogforum og Ytre Kyst 200000 1 200 000

Kunnskapsoverføring (fylkessamling, regionsamlinger) 400000

Administrasjon 50000

Egeninnsats kommuner og næringa (tidsbruk) 2000000

SUM 6650000



• Må søke kommuner om årlig 
støtte fra LUF-midler til veg

• Søker Statsforvalteren om 
fylkesinntrukne rentemidler

• Søker Nordland og Møre og 
Romsdal

• Har søkt Trøndelag 
Fylkeskommune

• Kommunene putter penger i 
egen skogpådriver i eget 
skognettverk

• 2 mill kr er egeninnsats i tid

Inntekt i søknad

Budsjett inntekt pr år

Delsum Sum

Oppdragsfinansiert vegplanlegging 750000

NMSK midler vegplanlegging og vegpådriving 900000 1 650 000

Oppdragsbasert byggeveiledning vegpådrivere 100000

Fylkesinntrukne rentemidler 200000

Medfinansiering Nordland 100000

Medfinansiering Møre og Romsdal 100000

Medfinansiering kommuner

Utviklingsmidler fylkeskommune 2500000

NMSK-midler kommunene

Egeninnsats kommuner og næringa (tid) 2000000

Sum: 6650000



Foto:

Tidsplan for et nytt prosjekt.



Så får vi se om det blir…


