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INNLEDNING 
Fylkesmannen har ansvar for utforming av hovedplan for skogbruksplanleggingen.  Planen skal være det 

strategiske styringsverktøyet for skogbruksplanlegging i fylket. 

Alle eiendommer i fylket har hatt tilbud om skogbruksplan med miljøregistreringer. I tillegg til behovet for oppdatert 

skoglig informasjon, har også miljøregistreringene behov for revisjon. 

Grunnlaget for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og tilskudd er: 

▪ Lov om skogbruk, kapittel 2 Skogbrukstiltak, § 5 Skogregistrering og skogbruksplan. 

▪ Landbruks- og matdepartementets (LMD) årlige tildelingsbrev.  

▪ Statens landbruksforvaltning (SLF) årlige tildelinger av tilskuddsmidler basert på oppgaver fra 

Fylkesmannen.  

▪ «Forskrift om Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer»  

▪ Rundskriv 11/10 fra SLF. 

▪ Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 2 Miljøomsyn, § 4-2. ledd Miljødokumentasjon og 

miljøregistreringer. 

▪ ØKS, et «Økonomisystem for Skogordningene» driftet av Landbruksdirektoratet med Regnskaps-, 

anvisnings- og statistikksystem for skogfond og tilskuddsordningene i skogbruket 

▪ Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer, Landbruksdirektoratet 30.06.2017 

▪ Virksomhets- og økonomiinstruks fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

▪ Tildelingsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

 

HISTORIKK 
De aller fleste eiendommene i Hedmark har en eller annen gang vært involvert i en område-, felles- eller 

enkelttakst. Mange har vært med på flere takster. Mange større eiendommer hadde tidligere regelmessige 

intervaller på enkelttakster, men har etter hvert sett fordelene med å inngå i et felles opplegg. I dag er fellestakster 

dominerende, dvs. kun bestilt areal takseres. Det gjelder både skog- og miljødata.  

Metodikken og teknologien gjør det mulig å ta store arealer samtidig. De fleste kommuner takseres nå som et 

stort prosjekt. Det er også nabokommuner som kjøres i et fellesprosjekt. 

I flere tilfeller har skogbruksplanleggingen vært kombinert med, eller vært timet i forhold til jordskifteprosesser. 

Dette har gitt skogeierne nye planer når skifteprosessen er sluttført og ny eiendomssituasjon har vært klar. 

Grunnlagsdata som detaljerte kartdata (FKB), vertikalbilder og laserdata har gått fra å være deler av 

takstprosjektene til å hentes fra nasjonale programmer i åpne infrastrukturer. Dette sparer takstprosjektene for 

store kostnader. For å få til dette har det vært nødvendig med en hovedplan for takstene, koordinering av 

Fylkesmannen og deltakelse i de fora der planene for de nasjonale programmene fastsettes. 

  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/lover_regler/forskrifter/2004/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanl.html?id=424015
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/skogbruksplaner/regelverk/_attachment/4000?_ts=12829cedf18
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060607-0593.html
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-miljoregistreringer/skogbruksplanlegging/publikasjoner/_attachment/69743?_ts=16368ee2e70&download=true
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STATUS 
Arealbasert lasertakst basert på data fra prosjektet «Nasjonal Detaljert Høydemodell» (NDH), er den dominerende 

metodikken. Bilder fra omløpfotograferingsprogrammet benyttes som støtteinformasjon. 

Andelen skogeiere som bestiller digital plan er fra 70 % til over 90 % av det produktive arealet for pågående 

prosjekter. Her kan data holdes ajour, kvaliteten heves, innholdet utvides, detaljgraden økes og data framskrives. 

Dette vil føre til lengre levetid på planene, et annet behov for ajourhold og et innhold skogeier kjenner godt igjen.  

Oppslutningen og interessen for nye skogbruksplaner er stor, og bestillingsprosenter på 90 % eller mer, er 

gjennomgående. 

Landbruksdirektoratet kom i 2017 med retningslinjer for hvordan miljøregistreringene skal revideres i forbindelse 

med en ny takst. PEFC har utarbeidet egne retningslinjer for de sertifiserte tømmerkjøperne.  

Her står det bl.a. «Vurdering av behov for revisjon av nøkkelbiotoper kan skje når sertifikatholder(e) mener det er 

nødvendig og skal senest gjennomføres etter 15 år». Dette vil bli en viktig premiss for når og hvor det skal initieres 

nye takstprosjekter. 

NDH–programmet vil løpe fram til 2022. Dataene kan være aktuelle å benytte fram mot 2023 (-24). Det er ingen 

planer å gjenta disse opptakene da det primære er å lage en god terrengmodell for Norge. Etter dette kan det se 

ut som om vertikalbilder fra omløpsprogrammet og bildematchings-teknologi vil overta som metode. Dette 

programmet skal levere nye opptak hvert 7-8 år, slik planer og økonomi ser ut i dag. Fylkesmannen, sammen 

med regionalt Kartkontor, vil spille inn behovene skogbruksplanleggingen har. 

Status og planer for laserdata og bildeopptak er for Hedmark beskrevet i gjeldene Geodataplan. 

Omfanget av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer går fram av Fylkesmannens årlige publikasjon 

«Hedmarksskogbruket i tall». – søk på skogbruksplan! 

Kartet på neste side viser når de ulike områdene / kommunene hadde takst og skogeierne fikk sine takster. 

  

https://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/om-nasjonal-detaljert-hoydemodell/
https://kartverket.no/geodataarbeid/Flyfoto/Nasjonalt-program-for-omlopsfotografering/
https://kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Geodatasamarbeid-Oppland-og-Hedmark/Geodataplan/Geodataplan-Hedmark-og-Oppland/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/om-oss/Publikasjoner/Hedmarksskogbruket-i-tall/
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MÅL FOR SKOGBRUKSPLANLEGGINGEN 
Overordnede sentrale målsettinger for skogbruket: 

▪ Verdiskapingen fra skogbaserte næringer skal økes. 

▪ Skogsektoren skal bidra til å løse viktige miljøoppgaver. 

 

For å nå sentrale, regionale og lokale mål, er skogbruksplanleggingen et grunnleggende virkemiddel. Den danner 

grunnlaget for et bærekraftig skogbruk, legger til rette for å utnytte skog- og utmarksressursene næringsmessig, 

og ivaretar det biologiske mangfoldet. 

 Behovstilpassede skogbruksplaner for den enkelte eier er viktig. Dette gjøres gjennom differensierte produkter 

og muligheter for individuelle tilpasninger for større eiendommer. Digitale løsninger bidrar til fleksibel bruk av 

dataene når takstene er tilgjengelig på alle flater (PC, Nettbrett og Mobiltelefon). 

ORGANISERING 
Takstprosjektene har opprinnelse i hovedplanen og en gjennomføringstid på 3 – 4 år. Initiering skjer med 

bakgrunn i: 

▪ Alder på tidligere takster 

▪ Ønsker fra skogeiere, organisasjonene, kontaktutvalg og/eller kommune 

▪ Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer 

 

Et skogbruksplanutvalg organiserer prosjektet, bestemmer skoglig innhold og omfang, velger takstentreprenør og 

følger prosjektet til det er avsluttet. Den enkelte skogeier skriver avtale om takst for sin eiendom med 

takstselskapet. De sertifiserte tømmerkjøperne i den aktuelle geografien avgjør omfanget på revisjon av 

miljøregistreringene. 

 

Deltagere i et takstutvalg er: 

 

Deltaker Funksjon og rolle 

Skogeier(e)  Representerer kundene og skal avspeile eierstrukturen i 

takstområdet. Beskriver behov og ønsker. Følger prosessen. 

Bygger kompetanse. 

Skogbruksleder / Regionsjef i 

området 

Representerer en annen storbruker av planene.  Bidrar med 

lokalkunnskap 

Skogeierorganisasjonen(e) Representerer skogeier-organisasjonene. Viktig med hensyn 

til sertifiseringen og kontinuitet 

Kommunen Administrasjon og sekretærfunksjon 

Fylkesmannen  Rådgiver for gruppa. Kompetanseoverføring. 

Tilskuddsforvaltning. 

Tømmerkjøper  Bruker av produktene, gir innspill på innhold og avgjør 

omfanget av miljørevisjonen 

Takstentreprenør når valgt Utførende leverandør 
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TAKSTOPPLEGG OG METODER 
Fellestakster har vært det dominerende opplegget i Hedmark fra 90-tallet. Det vil si registreringer på bestilt areal. 

Dette gjelder også miljøregistreringene. Områdetakst – heldekkende registreringer -  er kun gjennomført der skog- 

og miljødata kombineres med grunnlag for jordskifter og påfølgende nye skogbruksplaner.  Større eiendommer 

med spesielle behov og tilgengelige grunnlagsdata, som bilder og laser etablert av andre, har av og til gjennomført 

enkelttakst. 

De fleste takstene følger kommunegrensene. Skogeiere med eiendom på begge sider av en kommunegrense får 

takst med samme opplegg og tidspunkt, så fremt grunnlagsdata foreligger. Det er også gjennomført takster på 

inntil liggende kommuner som et fellesprosjekt. 

Gjennom lasertaktsene har innholdet i planene blitt utvidet ved at det beregnes flere parametere pr bestand. Dette 

åpner for bedre prioritering mellom bestand. Behandlingsforslag kan genereres direkte fra bestandsdataene, men 

kvaliteten på forslagene blir best der det har vært personell i felt. 

Standard leveransen har gått over til digital form og mindre trykte produkter. I flere prosjekt er planperm og ortofoto 

nå opsjoner. 

Markfuktighetskart er i ferd med å bli et vanlig produkt. Dette letter planleggingen av drifter og er nyttig for å 

redusere sporskader med etterfølgende utbedringer. 

Eiendommer større enn 4-5 000 dekar gis mulighet for å bestille egne opplegg gjennom individuelle møter med 
takstentreprenøren.  Resultatet er at de store eiendommene får tilpasset innholdet i produktet, tilsvarende det de 
ville fått ved enkelttakst. 

AKTUELLE PRODUKTER 
 

Analog form 

▪ Skogbruksplanperm med vannfaste kart. Reviderte miljøregistreringer og ulik grad av behandlingsforslag  

▪ Ressursoversikt. Bestandskart med påtrykt bestandsliste.  Reviderte miljøregistreringer 

▪ Kun reviderte miljøregistrering  

Digital form  

▪ Plan og kart levert som PDF 

▪ Plan i levert gjennom WEB grensesnitt 

▪ Plan på mobile plattformer (nettbrett og eller smarttelefon) 

 

Endelig produktsammensetning avgjøres i det enkelte skogbruksplanutvalg. 

Utover individuelle tilpassinger for større eiendommer, har ikke økt valgfrihet og fleksibilitet resultert i større 

oppslutning. Dette signaliserer at produktporteføljen i stor grad tilfredsstiller behovene skogeierne har. Det har 

også vist seg at for mange valgmuligheter skaper usikkerhet hos de som skal bestille. 

Prosjektene tar hele tiden opp i seg ny kunnskap og erfaringer fra aktuelle miljøer. 

Oppslutningen om prosjektene tyder også på at prisene ikke er til hinder for at skogeier bestiller et produkt.  

TILSKUDD  
Tilskuddsberettigede produkter gjennom felles- og områdetakster har over en lengre periode oppnådd en 

tilskuddssats på 40 %, mens enkelttakster har fått 25 %. Fylkesmannen vil forsøke å opprettholde dette 

tilskuddsnivået på kostnaden til skogeier.  

I tillegg er kurs i forbindelse med bruk av skogbruksplan tilskuddsberettiget. Her kan det gis inntil 50 % i tilskudd 

av kurskostnadene. Øvrig andel dekkes ofte av lokale rentemidler, eller egenandel betalt av skogeier. 
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Det kan også gis tilskudd til forarbeider gjennom definerte forprosjektaktiviteter. Dette kan være knyttet til 

eieroversikter, landbruksregister, matrikkel, arealanalyser og miljøregistreringer. I det siste har dette blitt 

ytterligere aktualisert gjennom PEFC kravet der miljøregistreringene skal vurderes når tømmerkjøperne mener 

det er behov og senest etter 15 år. En slik behovsanalyse kan innen visse grenser dekkes fullt ut med tilskudd, 

Et produkt som kun er miljøregistrering i forbindelse med et takstprosjekt, eller løpende ajourhold av 

miljøelementene i en skogbruksplan er ikke tilskuddsberettigede. 
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HANDLINGSPLAN 
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I følgende kommuner er det aktuelt å ta kontakt eller vurdere oppstart i perioden 2019 – 2020.  

    År for opptak   

Kommune Areal i 1000 da Laser Flybilder Merknad 

Kongsvinger 799 2019 2016 Laserdata etableres i 2019.  

Trysil 1 700 2017/18 2017 
Behov meldt fra flere skogeiere. 
Fragmentert. 

Stor-Elvdal 150 2016 2015 
Alder på miljøregistreringer og noe 
skogbruksplan behov. Fragmentert 

Engerdal 80 2018 2017 
Kun privat og kommuneskog. Fellesopplegg 
med Trysil 

  2 729       

 

Tidspunkt er satt ut ifra alder på eksisterende skog- og miljøregistreringer, lokale innspill og planer for etablering av 

grunnlagsdata som flybilder og laserdata gjennom nasjonale programmer. Disse dataene er tilgjengelige for 

takstprosjektene uten direkte kostnader. 

 

Forutsetningen for prosjekter lengre ut perioden, er at Omløpsfotograferings-programmet følger innspillene om tidspunkt 

fra geodataplanleggingen i fylket. Så langt er det ikke kjent at det vil bli etablert nye laserdata utover det som skjer gjennom 

Nasjonal Detaljert Høydemodell.  

 


