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Foryngelseskontrollen 2021
Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres etter samme mal som i 2020. Kommunevise
lister over alle eiendommer som skal kontrolleres, finnes i ØKS, identifisert med
eiendommens skogfondskonto og navn på skogeier. Det er lagt ut melding i ØKS og gjort
klart for registrering – noen har kanskje allerede begynt.
Oversikt over skogeiere som skal kontrolleres finner man både under gruppen «Kontroll»
og ellers under gruppen «Rapporter» (Rapporter > Rapporter > Kontroll > 11.
Foryngelseskontroll, feltoversikt med rapporter). Det finnes ellers mer informasjon om
registrering og rapportering for foryngelseskontrollen i ØKS - Brukermanual Versjon 7.0.
Kontrollen skal gjennomføres i samsvar med prosessbeskrivelse for foryngelseskontroll.
Det innebærer at den som gjennomfører kontrollen skal:
•
•
•
•

Sende egenmeldingsskjema og eventuelt purreskjema til skogeier.
Registrere tilbakemelding fra skogeier.
Kontrollere og følge opp tilbakemelding fra skogeiere.
Sørge for at kontrollfelt så langt mulig er kvittert ut med «OK» eller «Avsluttet
etter oppfølging».

Foryngelseskontrollen har til hensikt å kontrollere at foryngelsesplikten etter
skogbruksloven blir fulgt. Utvalget i foryngelseskontrollen er risikobasert og består av
skogeiere som har et misforhold mellom registrert hogst av gran og påfølgende planting.
Foryngelsesfelter som skal kontrolleres i 2021, er valgt ut blant skogeiendommer som
hadde avvirket mer enn 250 m³ gran i 2017, og hvor det er registrert mindre enn 1000
planter (innkjøpt/utplantet) i de tre påfølgende årene etter hogst.
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Til sammen er det identifisert 2213 skogeiere i 2021, fordelt på alle fylker. I tillegg til felter
som trekkes ut sentralt, kan kommuner og fylker legge til ekstra kontrollfelter som de ut
fra en risikovurdering mener bør inngå.
Status for kontrollen fra tidligere år viser at det er mange kontrollfelt hvor oppfølgingen
ikke er avsluttet og krever videre oppfølging før sluttføring. Det er fortsatt behov for å ta
tak i og få avsluttet flest mulig av disse sakene også. Fylkene og kommunene skaffer seg
enkelt oversikt over status for tidligere år i egne rapporter/oversikter i ØKS. Det som
grunnlag for videre oppfølging.
Frist for rapportering av foryngelseskontrollen er 31. desember 2021. Innen den tid
forventes at alle felter er påbegynt, så mange som mulig avsluttet og at det ellers er i gang
en prosess på oppfølging av de feltene som ikke er tilfredsstillende forynget.
Forygelseskontrollen inngår som en del av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til
oppfølging av forygelsesplikten etter skogbruksloven. Det er anledning til og
Statsforvalteren kan gjøre fradrag i tildeling av økonomiske virkemidler til kommuner
hvor mangelfull kontroll og oppfølging forekommer.
Statsforvalteren formidler dette brev videre til kommunene og følger ellers opp
kommunene med hensyn til framdrift og gjennomføring av arbeidet.
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