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Innledning 
Skogbruksplan er det viktigste verktøy for en detaljert ressursforvaltning i skogbruksnæringa, og en 

vesentlig del av grunnlaget for å nå de skogpolitiske mål. Fra grunneier, til entreprenør og offentlig 

forvaltning er skogbruksplan med miljøregistreringer den beste kilden til kunnskap om ressurser og 

miljøverdier i skogbruket. 

Det er Statsforvalteren som har ansvaret for å koordinere skogbruksplanleggingen i fylket jmf. 

«Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer». I samråd med kommunene 

og andre relevante skogbruksaktører utarbeides en hovedplan for skogbruksplanlegging de neste 10 

år, med en detaljert handlingsplan for de 3-4 første årene. Planen er en oversikt over omfang, 

fremdrift og tilskuddsbehov og skal revideres hvert år. 

 

Planen er forankret i «Strategisk plan for nordlandsskogbruket 2012- 2025» og «Regionalt skog-og 

klimaprogram 2013-2016». 

 

 

Ressursgrunnlag og planstatus 
Det produktive skogarealet i Nordland er 6,01 millioner dekar. Skogen i Nordland er fordelt på 

nærmere 40 kommuner og 10 650 eiendommer med mer enn 25 dekar produktivt skogareal. Om lag 

6 350 av disse eiendommene er mindre enn 250 dekar. Avvirkningen de siste årene har ligget rundt 

200.000 m3. 

 

I forrige planperiode ble det gjennomført takster i Narvik, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Brønnøy, 

Sømna, Bindal og Saltdal kommuner. Rana kommune er i sluttfasen og avsluttes i 2022. Det er også 

utført «Behovsanalyser for revisjon» av MIS i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

Resultatene er at det innen 01.07.2024 skal gjennomføres en MIS- revisjon i disse kommunene. I 

henhold til PEFC Norge har MIS-registreringene en gyldighet på 15 år, og skal etter dette underlegges 

en behovsanalyse for evt. revisjon. Behov for revisjon er tillagt stor vekt i arbeidet med ny hovedplan. 

 

 

Mål 
Det primære mål er økt avvirkning. Videre har skogbruket et miljøansvar som skogbruksplanleggingen 

skal bidra til å løse. 

 

Ut over de rikspolitiske mål er det viktig for skognæringa i Nordland å få en helhetlig kartfestet 

ressursoversikt. Interessen hos den enkelte skogeier er delvis moderat, og mange kommuner og 

skogeierlag har lite ressurser tilgjengelig for skogbruksplanprosesser. 

Det vil også være et mål å delta i utviklingen av enklere metodikk og gjennomføring av prosjekter. 

  

Ut fra dagens føringer for skogbruksplanlegging er det realistisk med 2-3planperioder. Fylkesmannen 

har foretatt en prioritering som grunnlag for handlingsplanen, og følgende er vurdert; 

- forrige takst. 

- behov for miljøregistreringer 

- flyfoto og høydedata 

- interesse og tilbakemeldinger fra kommunene 

- avvirkning (nåtid/fremtid) 
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Organisering 
Dagens skogbruksplanlegging er ofte store prosjekter med mange aktører og det er viktig å kjøre 

ryddige prosesser fra start til mål. Fylkesmannen er den som igangsetter prosjektene gjennom et 

oppstartsmøte, og står for godkjenning av opplegget samt utbetaling av tilskudd. 

 

 

Takstopplegg, metoder og produkt 
Det stilles konkrete minstekrav til opplegg, metode og sluttprodukt forskriften. Innenfor kravene må 

det for hvert enkelt prosjekt vurderes hva som er tilgjengelig av grunnlagsdata, og hvilket produkt 

skogeierne har behov for. 

Det er nylig gjennomført laserscanning for Nasjonal detaljert høydemodell i Nordland, og foretatt 

flyfotografering med produksjon av nye omløpsfoto. Dette er viktige grunnlag for alle takster. 

 

Handlingsplan 2021-2025 
Høyeste prioritet er å minimum foreta revisjon av MIS-registreringer i Hemnes, Vefsn, Grane og 

Hattfjelldal. Det er imidlertid også ønske om skogbruksplaner for alle 4 kommunene. Det er videre i 

perioden prioritert oppstart av skogbruksplanlegging i Steigen. I sum et tilskuddsbehov på 

kr.12.000.000 i perioden 2022-2026. 
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