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Forord 

 

Denne strategien erstatter «Strategi for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 2009 – 2012». På 

samme måte som den forrige strategien er også denne forankret i embetsoppdraget fra 

Landbruks- og matdepartementet. 

 

Arbeidet med denne strategien er forankret i regiongruppene for skogbruket i Buskerud, men 

arbeidet har ikke vært like omfattende som ved utarbeidelse av den forrige strategien. Vi 

mener allikevel at den fanger opp de mest aktuelle problemstillingene som skogbruket i 

Buskerud står ovenfor på kort og mellomlang sikt. 

 

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet med å utforme denne strategien.  

 

Fylkesmannen har brukt den forrige strategien aktivt i sitt arbeid med å jobbe med økt 

aktivitet i primærskogbruket i Buskerud. Vi håper denne nye strategien blir like mye brukt i 

det videre arbeidet, både internt hos Fylkesmannen, men også i kommunene og hos andre 

samarbeidspartnere.  

 

I løpet av de siste årene har det skjedd veldig mye knyttet til både skogbruk og 

tømmerforbrukende industri i Buskerud. Vi mener denne nye strategien tar opp i seg mange 

av de nye utfordringene vi har fått ved bortfall av industri, spesielt i forhold til avsetning av 

massevirke og tilhørende utfordringer knyttet til logistikk og rasjonell transport og avsetning 

av tømmer. 

 

 

 

 

Drammen april 2014 

 

 

 

Astrid Aass       Helge Nordby 

Landbruksdirektør      Seniorrådgiver 
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Sammendrag 

 

Denne strategien er en videreføring av «Strategi for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 2009 

– 2012». Til forskjell fra den forrige strategien som primært hadde fokus på aktiviteter 

innen primærskogbruket, ønsker man i denne strategien også å sette fokus på 

temaer som har betydning for skogbruket og skogindustrien sine rammevilkår.  

 

Fylkesmannen er eier av strategien og den er utarbeidet i samarbeid med skognettverket i 

Buskerud. Fylkesmannen er ansvarlig for å gjennomføre tiltak i strategien i henhold 

til handlingsplaner. Disse planene vil bli forankret i skognettverket i Buskerud.  

 

 

Hovedmål 

Strategien har som hovedmål å øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i 

skogbruket gjennom økt fokus på en bærekraftig forvaltning av skogen i Buskerud. Dette 

hovedmålet er en videreføring av hovedmålet i «Strategi for økt aktivitet i skogbruket i 

Buskerud 2009 – 2012». 

 

Strategiområder  

 

Det er definert 4 strategiområder i denne strategien med hver sine effektmål: 

 

1. Aktiviteten i primærskogbruket og økonomiske virkemidler 

 

Delmål 

For aktivitet i primærskogbruket er det fastsatt følgende aktivitetsmål for hele Buskerud: 

 

Avvirkningen skal ligge på ca 1 000 000 m
3
 

Tynningsaktivitet skal ligge på ca 130 000 m
3
  

Ungskogpleiearealet skal ligge på ca 44 000 dekar  

Plantetallet skal ligge på ca 2 500 000 planter 

Markberedningsarealet skal ligge på ca 8 000 dekar 

 

 

2. Infrastruktur, transport, logistikk og skogbruksplanlegging 

- Transportkostnader til skogbrukets og skogsindustriens skal reduseres.  

- Økt bruk av skogbruksplan med miljøregistreringer for å få et mer rasjonelt og effektivt 

skogbruk  

 

 

3. Trebruk og skogsindustri 

- Økt bruk av tre i byggerier og økt bruk av skogbasert bioenergi til oppvarming i Buskerud 

 

 

4. Politisk forankring av skogstrategien i Buskerud 

- Økt politisk forståelse for skogbrukets betydning i fylket og politisk forankring av 

skogbrukets strategier 
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Bakgrunn for arbeidet 

 

I 2006 utarbeidet Fylkesmannen i samarbeid med næringen og fylkeskommunen innspill til 

Landbruks- og matdepartementets nasjonale strategi for skogbruket. Denne ble fulgt opp av 

Regjeringen med vesentlige forbedringer i rammebetingelsene for skognæringen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud utarbeidet i 2009 en egen «strategi for økt aktivitet i skogbruket i 

Buskerud 2009 – 2012». Denne strategien hadde hovedfokus på primærskogbrukets 

aktiviteter. 

 

Buskerud fylke er landets fjerde største skogfylke etter areal og det tredje største etter aktivitet 

når det gjelder avvirkning, investeringer i skogkultur og skogsveier. Førstehåndsverdien på 

tømmer avvirket til industrien i Buskerud i 2013 var på 247 millioner kroner (310 mill kr i 

2012).  

 

Skogbruksnæringen har hatt en kraftig arbeidsproduktivitetsvekst i perioden fra 1970 og frem 

til i dag, med en utflating rundt 1990. Dette med bakgrunn i at skogbruket har gått fra å være 

en arbeidsintensiv til en kapitalintensiv næring. Den tradisjonelle skogsarbeideren er erstattet 

av maskiner.  

 

Verdiskapingen i skogbruket og tjenester knyttet til skogbruket i Buskerud er beregnet til 0,54 

milliarder kroner (avvirkning, virke til ved, juletre og pyntegrønt, utleie av jakt og netto 

tilvekst).  

 

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket i Buskerud var i 2011 på 52.000 kroner. På 

landsbasis var tilsvarende inntekt 37.000 kroner. 

 

Industrisektoren som er avhengig av råstoff fra skogbruket finnes innen trelast-, trevare-, 

treforedlings- og møbelproduksjonene. I tillegg kommer bioenerginæringen. Buskerud har 

tradisjonelt stått spesielt sterkt innen treforedlingsindustri, men vi ser nå et dramatisk bortfall 

av denne type industri. Antall sysselsatte innen denne bransjen er redusert med over 70% fra 

2002 – 2013, fra 2300 ansatte i 2002 til 660 ansatte i 2013. Dette bortfallet av industri er 

krevende for resten av skog- og trelastnæringa da det er behov for avsetning av både 

massevirke og biprodukt fra sagbrukene.  

  

Markedstrender 

Å opprettholde og videreutvikle markedet for trevirke er avgjørende for å kunne opprettholde 

aktiviteten i skogbruket. Samtidig er det viktig å ha fokus på både foryngelse og skjøtsel av 

eksisterende skog for å oppnå best mulig effekt i forhold til klima, energi og verdiskaping.  

 

Vi er nå inne i en periode hvor vi går fra at den største delen av massevirke har blitt levert til 

industri i Norge til en periode hvor det blir behov for å øke eksporten. Dette for å klare å holde 

oppe aktiviteten i skogbruket. Ut fra denne situasjonen er det nå viktig å ha fokus på 

utviklingsrelaterte tiltak i tømmermarkedet spesielt, samt legge til rette for gunstige 

rammevilkår for skognæringen og - industrien generelt. God infrastruktur vil være avgjørende 

for å holde kostnadene nede og aktiviteten i skogbruket oppe. 

 

Treforedlingsindustrien er nå inne i en av sine største kriser på lang tid og dette vil 

igjen påvirke både tømmerpriser og optimisme i skognæringen. Vi legger til grunn at 
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måltallene i strategien er basert på langsiktige muligheter i skogbruket ut fra naturgitte 

forhold og tidligere aktivitet. 

 

 

 

 

Nasjonal skogpolitikk 

 

St meld nr 9 (2011 – 2012) «Velkommen til bords»: 

 

Regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å 

nå viktige energi-, klima- og miljømål. Hovedmålene i skogpolitikken bygger opp under dette 

gjennom satsing på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål, og en 

aktiv utnytting av skogen i nærings- og klimasammenheng. 

 

Dette forutsetter et lønnsomt og bærekraftig drevet skogbruk, bedret tilgjengelighet til 

skogressursene og konkurransedyktige verdikjeder. Skognæringen arbeider innenfor et 

uskjermet verdensmarked med svingende etterspørsel etter trevirke. For å møte 

eventuell økt etterspørsel etter råstoff fra skogen skal det legges til rette for økt 

bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse, og økt oppbygging av skog. 

 

Samtidig er skogen viktig for en rekke miljøverdier som biologisk mangfold, naturtyper, 

karbonopptak og som utgangspunkt for friluftsliv og bedre folkehelse. Økt aktivitet skal 

kombineres med bedre kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i 

skogbruket i tråd med St. meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av 

løsningen. 

 

Fylkesmannen har ansvar for å gjennomføre skogpolitikken regionalt i samarbeid med 

kommunene og fylkeskommunen. 

 

 

Embetsoppdrag 2014 fra Landbruks- og matdepartementet til Fylkesmannen 

 

Resultatområde 23.2 Skogbruk  

Målsettinger: 

- Økt bærekraftig avvirkning.  

- Styrke skogens bidrag til verdiskaping nasjonalt, regionalt og lokalt.  

 

Resultatområde 24.3 Klimautfordringene  

Målsettinger:  

-Styrke skogens rolle i arbeidet mot klimaendringer.  
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Mål med strategien og organisering 

 

Hovedmål 

Strategien har som hovedmål å øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i 

skogbruket gjennom økt fokus på en bærekraftig forvaltning av skogen i Buskerud. Dette 

hovedmålet er en videreføring av hovedmålet i «Strategi for økt aktivitet i skogbruket i 

Buskerud 2009 – 2012». 

 

 

I motsetning til den forrige strategien som primært hadde fokus på aktiviteter innen 

primærskogbruket, ønsker man i denne strategien også å sette fokus på temaer som 

har betydning for skogbruket og skogsindustrien sine rammevilkår.  

 

Det er fortsatt viktig å ha fokus på primærskogbruket sine aktiviteter, aktiviteter som er 

knyttet til avvirkning og skogkultur, da dette er basisaktiviteter i skogbruket som er en 

forutsetning for all annen verdiskaping i skogsektoren både på kort og lang sikt.  

 

Det er definert 4 strategiområder i denne strategien. Innenfor hvert strategiområde er det 

definert egne effektmål. De fire strategiområdene er: 

 

1. Aktiviteten i primærskogbruket og økonomiske virkemidler 

 

 

2. Infrastruktur, transport, logistikk og skogbruksplanlegging 

 

 

3. Trebruk og skogsindustri 

 

 

4. Politisk forankring av denne skogstrategien i Buskerud 

 

Det er også utarbeidet en handlingsplan for alle strategiområdene. Handlingsplanen 

er den delen av strategien som bør oppdateres årlig. 

 

Fylkesmannen er eier av strategien og den er utarbeidet i samarbeid med skognettverket i 

Buskerud, et nettverk som består av Fylkesmannen, fylkeskommunen, 

representanter fra kommunene, næringen og andre interessegrupper. Det ble ikke 

etablert en egen styringsgruppe ved utarbeidelsen av denne strategien.  

 

Fylkesmannen er pådriver for å gjennomføre tiltak i strategien i henhold til 

handlingsplanen. I samme handlingsplan vil det bli definert aktuelle tiltak for de 

andre aktørene i skognettverket i Buskerud. 
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Strategiområde 1:  

Aktiviteten i primærskogbruket og økonomiske virkemidler 

 

1.1 Aktiviteten i primærskogbruket 

For å nå målene i den nasjonale skogpolitikken som har som mål å «legge til rette for å styrke 

skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål» er 

det viktig å ha fokus på aktiviteter i primærskogbruket.  

 

Dette er aktiviteter som er knyttet til avvirkning, både slutt avvirkning og tynning, samt 

skogkultur, foryngelse/ planting og ungskogpleie.  Alle disse aktivitetene er en forutsetning 

for all annen verdiskaping i skogsektoren på både kort og lang sikt.  

 

Beregninger gjort av Skog og Landskap viser at det er mulig å øke dagens avvirkning i 

Buskerud. Dette er mulig ved å øke tilgjengeligheten til vanskelig arealer, samt å ha økt fokus 

på tynningshogster. Samtidig må man satse på skogkultur for å opprettholde en framtidig høy 

tilvekst. 

 

Både økonomiske virkemidler (skogfond og direkte tilskudd) og veiledningstjeneste (privat 

og offentlig) er viktige for å nå mål om økt aktivitet. 

 

 

Strategiområde 1:  
1.1 Aktiviteten i primærskogbruket 

 

Effektmål:  

Opprettholde og øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i skogbruket ved økt fokus 

på bærekraftig forvaltning av skogen 

 

Resultatmål 

 Avvirkningen skal ligge på ca 1 000 000 m
3
 

 Tynningsaktivitet skal ligge på ca 130 000 m
3
  

 Ungskogpleiearealet skal ligge på ca 44 000 dekar  

 Plantetallet skal ligge på ca 2 500 000 planter 

 Markberedningsarealet skal ligge på ca 8 000 dekar 

 

Strategier: (Fortsette med hovedtrekkene fra forrige strategiplan) 

 Bruke regionale nettverk aktivt for å nå felles definerte mål og tiltak 

 Dele og spre informasjon og kunnskap både i og utenfor skogbruket 

 Legge til rette for rekruttering, attraktive arbeidsplasser og et godt arbeids- og fagmiljø i 

skogbruket 

 Stimulere til nytenkning og kreativitet slik at nye organisasjonsformer kan bli gjennomført 
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1.2 Skogfond 

 

Av de økonomiske virkemidlene som er stilt til rådighet for skogbruket, er skogfond et av de 

viktigste for skogeier, i tillegg til direkte tilskudd gitt over jordbruksoppgjøret. 

 

I tillegg kommer tilskudd direkte fra statsbudsjettet, men de har ofte et mer overordnet formål, 

for eksempel tilskudd til Trebasert Innovasjonsprogram.  

 

Fra og med 2007 har de økonomiske ordningene for skogbruket blitt betydelig forbedret. 

Dette etter økt fokus på skogbruket gjennom nasjonal strategi for skogbruket som ble 

utarbeidet i 2006 etter innspill blant annet fra Fylkesmennene.  

 

Både bevilgninger over jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet har økt. I tillegg har 

skogfondsordningen blitt vesentlig ved at «alle» tiltak i primærskogbruket nå gir skattefordel, 

samt at skattefordelen er økt til hele 85%. Det er imidlertid en utfordring å synliggjøre denne 

fordelen for skogeier, da den viser seg som redusert skatt året etter investering. Den fordrer 

også aktivitet og inntekt. Innestående saldo av skogfond i Buskerud øker samlet sett. 

 

Skogbruket har også blitt tilført betydelige midler i nedgangsperioder. Innføring av 

energiflistilskuddet i 2009 er et eksempel på dette. Det er både i 2009, 2012 og 2013 blitt 

tilført ekstraordinære midler til skogbruket i Revidert nasjonalbudsjett (RNB).  

 

 

Strategiområde 1:  
1.2. Skogfond 

 

Effektmål:  

Skogeiere og regnskapsførere skal være godt informert om de muligheter som ligger i de 

økonomiske ordningene i skogbruket  

 

Strategier: 

 Bruke regiongruppene aktivt for å synliggjøre de økonomiske ordningene i skogbruket 

ovenfor aktuelle brukere 

 Komme i inngrep med skogeieres aktuelle rådgivere og veiledningsapparat, slik at 

enhetlig og riktig informasjon gis i hele fylket 

 Bruke regnskapsførere aktivt i formidlingene av skogeiers muligheter knyttet til 

skogfondsordningen og den effekt denne har på skogeiers økonomi 
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Strategiområde 2:  

Infrastruktur, transport, logistikk og skogbruksplanlegging 
 

2.1 Infrastruktur 

 

For å ha en lønnsom skognæring og skogsindustri er det avgjørende at man har kostnads-

effektive transportløsninger. Dette gjelder transport fra stubbe til industri og videre til 

forbruker. Spesielt er det viktig å legge til rette optimal transport til og fra ny industri. Et 

eksempel på dette er Treklyngen. Tidsperspektivet på utvikling av Treklyngen er 10 – 15 år. 

 

I Buskerud har vi generelt et godt utbygd skogsbilvegnett, men det er behov for omfattende 

ombygginger for å holde dagens krav til rasjonelle transportløsninger. Nye vegnormaler 

(01.06.2013) er tilpasset innføring av 24 meters vogntog. Dette krever blant annet større 

snuplasser. Innføring av 60 tonn tillatt totalvekt krever samtidig forbedret bæreevne på vegen.  

 

Det er også viktig å prioritere økonomiske virkemidler til flaskehalser på det eksisterende 

vegnettet. Spesielt gjelder dette bruer som ofte er av eldre dato og har ukjente 

styrkeegenskaper. Videre er det viktig at det offentlige vegnettet har god nok standard. Dette 

gjelder både kommunalt -, fylkeskommunalt – og riksvegnettet. 

 

Slik situasjonen er i skogbruket i dag er det økt fokus på eksport av massevirke og virke til 

bioenergi. Skogsindustrien har også behov for eksport av biprodukt fra sagbruksindustrien, 

samt transport av ferdig produkt. Dette setter krav til transportløsninger som er funksjonelle, 

økonomiske og miljøvennlige. Dette forutsetter tilgang på rasjonelle tømmerterminaler, 

etablering av sidespor på jernbanen og tilgang til dypvannskai. 

 

 

Strategiområde 2:  
2.1 Infrastruktur 

 

Effektmål:  

Transportkostnader til skogbrukets og skogsindustriens skal reduseres 

 

Strategier: 

 Ha en aktiv holdning til om- og nybygging av skogsbilveger 

 Ha fokus på flaskehalser på skogsbilvegnettet, spesielt bruer 

 Gjennomføre årlige vegvedlikeholdskontroller 

 Opprettholde en stilling som vegplanlegger i fylket 

 Kommunene må ha fokus på de kommunale vegene og eventuelt utbedre flaskehalser som 

påvirker skogbrukets infrastruktur negativt 

 Skognettverket i Buskerud skal ha en aktiv holdning til å påvirke Buskerud 

fylkeskommune til å utbedre flaskehalser av betydning for skogbruket på de 

fylkeskommunale vegene 

 Bidra til å definere flaskehalser for skogbruket og skogsindustrien på riksvegnettet 

 Skognettverket i Buskerud skal være en aktiv part for å kunne realisere tiltak på jernbane 

og terminaler 

 Kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen må ha fokus på tilgang på havn og 

tømmerterminaler med god nok kapasitet i sin behandling av plansaker 
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 2.2  Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 

 

I Buskerud er skogbruksplanlegging med miljøregistrering  et viktig verktøy for å nå målene i 

nasjonal skogpolitikk. Det er gjennomført to runder med områdetaksering i Buskerud. I alle 

kommuner i har nå skogeierne tilgang til digitale skogbruksplaner. I tillegg er det gjennomført 

miljøregistreringer i skog (MiS-registreringer) i alle kommuner. Tredje runde med 

områdetakst ble påbegynt i 2010. 

 

Det er en erkjennelse at det offentlige i all hovedsak har hatt fokus på å etablere 

skogbruksplaner for skogeierne ved å organisere opp kommunevise områdetakster og være 

rådgiver og tilskuddsforvalter. Dette er i samsvar med oppdrag gitt fra overordnet myndighet 

og det har vært lite fokus på bruk av skogbruksplanene i det praktiske. 

 

Utfordringene skogbruket står ovenfor i dag krever at de verktøy som er tilgjengelig må 

optimaliseres for å redusere kostnader og øke rotnetto til skogeier. Skogbruksplanen er et slikt 

verktøy. 

 

Skogbruksplanlegging er i utvikling. Rapport-nr.: 5/2013 Skogbruksplanlegging 

Formål, behov og organisering er utarbeidet av Statens landbruksforvaltning i samarbeid med 

det offentlige og skognæringa i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Denne 

rapporten peker på behovet for å se på nye metoder for å organisere skogbruksplanleggingen i 

fremtiden.  

 

 

 

Strategiområde 2:  
2.2 Skogbruksplan med miljøregistreringer 

 

Effektmål:  

Økt bruk av skogbruksplan med miljøregistreringer for å få et mer rasjonelt og effektivt 

skogbruk  

 

Strategier: 

 Kommunene må sette fokus på å få mer effekt ut av de investeringene som er gjort ved 

etablering av kommunevise områdetakster  

 Skognæringen må bruke data fra skogbruksplanene aktivt for å redusere kostnadene i 

verdikjeden fra stubbe til industri 

 Skogeier må få tilbud om økt kompetanse for å klare å nyttiggjøre seg alle de dataene som 

ligger i en moderne skogbruksplan 

 Buskerud skal fortsatt være et aktivt fylke med tanke på å utvikle skogbruksplanlegging 

som et effektivt verktøy for skogbruket  

 Standardisere skogbruksplanprosessene slik at planens innhold svarer til skogeiers behov 

til en fornuftig pris 
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Strategiområde 3:  

Trebruk og skogsindustri 
 

Økt forbruk av både trevirke og skogbasert bioenergi vil være av stor betydning for å sikre 

den skogbaserte verdiskapingen i Buskerud. Det er viktig å opprettholde den industrien vi har 

igjen i fylket, men også bidra til å etablere ny treforbrukende industri. 

 

Gjennom Trebasert Innovasjonsprogram og Bioenergiprogrammet er det et nasjonalt mål om 

å ha en aktiv tilnærming til begge temaene. Med bortfall av flere store avtagere av massevirke 

i vår region det siste året, er det viktig å bidra til å utvikle ny fremtidsrettet industri. 

Treklyngen på Hønefoss er et eksempel på dette. 

 

For å øke bruke av både trevirke og bioenergi er det viktig at de offentlige aktørene er seg 

bevisst i sin rolle som planmyndighet, og de mulighetene som det ligger i å være en 

premissgiver for å øke bruken av fornybare materialer, både som bygningsmateriale og 

energikilde. 

 

Bruk av tre burde også være det naturlige valget ved investeringer i landbruket,  både som 

bygningsmateriale og energikilde. 

 

Det er viktig å få frem fakta om at aktiv bruk av skogen som råstoff til både trebyggeri og 

skogbasert bioenergi er bærekraftig over tid. 

 

 

Strategiområde 3:  
Trebruk og skogsindustri 

 

Effektmål:  

Øke bruken av tre i byggerier og øke bruken av skogbasert bioenergi til oppvarming i 

Buskerud 

 

Strategier:  

 Bruk av fornybare materialer som både bygningsmateriale og energikilde skal være 

vurdert ved offentlige utbyggingsprosjekter 

 Fylkeskommunen skal ha en aktiv rolle som næringsutvikler  

 Partenerskapet (Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Buskerud) skal samarbeide om å nå de nasjonale målene som er definert i både Trebasert 

Innovasjonsprogram og Bioenergiprogrammet 

 Landbruket må ta sin del av arbeidet med å fremme bruken av både tre og bioenergi ved 

selv å ha tre som førstevalget ved investeringer i egen næring 

 Bruk av fyrtårnprosjekt som symbolbruk av enkelte prosjekter 
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Strategiområde 4:  

Politisk forankring av skogstrategien i Buskerud 
 

Resultatene av Verdiskapingsanalyse for landbruket i Buskerud viser at skogbruket i 

Buskerud historisk sett har hatt en viktig plass. Analysen viser blant annet at en ansatt i 

primærleddet generer 4,47 sysselsatte i andre næringer. Dette inkluderer sysselsetting i 

tilleggsnæring og foredlingsindustri. Med bakgrunn i dette har skogbruket stått sterkt i mange 

kommuner i fylket og hatt en sentral rolle i samfunnsøkonomien.  

 

Dette er i ferd med å endre seg og det er derfor viktig å forankre arbeidet med denne 

skogstrategien i det politiske Buskerud. 

 

Erfaringsmessig ser man at det er nødvendig med politisk forståelse og vilje for å få til viktige 

strukturelle endringer, det være seg investeringer i infrastruktur eller ny industri. Mange av de 

strategiene som er nevnt i dette dokumentet er av en slik karakter at de krever politisk 

forankring både lokalt og regionalt og i enkelte tilfeller også nasjonalt. 

 

Skogeierne selv har en viktig rolle med å synliggjøre skogbrukets betydning ovenfor det 

politiske miljø. Det er viktig at skogeierne er seg bevisst sitt forvalteransvar og opprettholder 

aktiviteten også i usikre tider, slik at industrien fortsatt får sitt råstoff og kan bidra positivt i 

samfunnsøkonomien. 

 

 

Strategiområde 4: 
Politisk forankring av arbeidet med skogstrategien i Buskerud 

 

Effektmål:  

Økt politisk forståelse for skogbrukets betydning i fylket og politisk forankring av 

skogbrukets strategier 

 

Strategier: 

 Kommuneadministrasjonen har en oppgave i å være aktive overfor lokale politikere for å 

synliggjøre skogbrukets verdiskaping og positive betydning i klimasammenheng  

 Regiongruppene kan være aktive medspillere for å sette skogbrukets betydning på 

dagsorden regionalt, blant annet ved aktiv bruk av media 

 Skogeierne selv må være aktive forvaltere slik at skogbruket får sin rettmessige plass 

politisk   
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Vedlegg: 

 

- Statistikk 

 

- Handlingsplan 

 

 

 

Aktuelle dokument: 

 

- Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud 

o Notat 2013 – 14 (NILF og Østlandsforskning) 

 

- Rapport-nr.: 5/2013 Skogbruksplanlegging 

o Formål, behov og organisering 

 

- Strategi for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 2009 – 2012 

 

- Hovedplan for skogbruksplanlegging i Buskerud 2013 – 2023 

 
- Regionalt næringsprogram for landbruket i Buskerud 2013 – 2016 

 

- Regionalt skog- og klimaprogram for skogbruket i Buskerud 2013 - 2016 
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Drammen 7 738 12 000 10000 2 000 24 200 40 000 303 1 000 0

Øvre Eiker 68 190 60 000 60000 5 000 5 000 216 350 150 000 150 000 3 289 4 000 4 000 65 500 500

Nedre Eiker 11 312 10 000 10000 800 800 40 625 45 000 45 000 511 500 500 70 100 100

Lier 61 132 55 000 55000 5 000 168 250 200 000 2 040 2 000 0 300

Røyken 3 155 10 000 13000 1 000 21 500 40 000 702 1 000 0

Hurum 28 881 30 000 32000 2 000 66 170 100 000 856 1 000 0 100

Drammens 

regionen

162084 180 408 177 000 180 000 5 800 15 800 451009 537 095 575 000 4932 7 701 9 500 153 135 1 000

Kongsberg 69 041 80 000 70 000 5 000 3 000 162 680 300 000 200 000 2 889 4 000 3 500 385 2 500 1 500

Flesberg 51 874 75 000 65 000 10 000 5 000 75 700 150 000 100 000 2 464 3 500 3 000 449 2 000 1 000

Rollag 18 432 30 000 25 000 3 000 1 000 39 035 120 000 100 000 699 2 500 1 500 95 1 000 500

Nore og Uvdal 35 921 60 000 40 000 3 000 1 000 93 870 125 000 100 000 247 2 000 1 000 611 1 200 800

Numedal og 

Kongsberg

198807 175 268 245 000 200 000 21 000 10 000 434631 371 285 695 000 500 000 7149 6 299 9 000 1 401 1 540 6 700 3 800

Sigdal 70 160 90 000 90 000 25 000 15 000 185 430 200 000 180 000 3 926 4 000 3 500 838 1 000 1 000

Krødsherad 55 868 55 000 50 000 10 000 10 000 105 200 110 000 100 000 2 065 3 000 2 500 165 800 600

Modum 84 765 95 000 90 000 20 000 15 000 162 170 190 000 180 000 2 286 4 000 3 000 2 400 200

Midtfylket 210494 210 793 240 000 230 000 40 000 428279 452 800 500 000 460 000 8299 8 277 9 000 1 287 1 005 2 200 1 800

Ringerike 256 383 270 000 250 000 54 000 45 000 337 684 500 000 450 000 10 029 12 600 10 000 243 1 400 500

Hole 24 817 30 000 25 000 6 000 4 500 54 350 100 000 80 000 717 1 400 750 5 100 100

Ringerike og 

Hole

270090 281 200 300 000 275 000 60 000 49 500 410814 392 034 600 000 530 000 9509 10 746 14 000 10 750 567 248 1 500 600

Flå 31 486 45 000 40 000 7 000 7 000 68 550 150 000 125 000 779 1 500 1 500 0 800 300

Nes 41 045 55 000 45 000 6 000 4 500 44 875 150 000 125 000 765 1 500 2 000 0 900 500

Gol 44 194 40 000 35 000 3 500 3 000 122 350 150 000 125 000 71 1 500 1 500 307 800 300

Hemsedal 10 443 15 000 10 000 500 500 17 450 30 000 25 000 10 200 200 0 500 100

Ål 25 889 30 000 25 000 2 000 2 000 94 000 100 000 75 000 337 700 700 40 500 200

Hol 11 344 15 000 7 000 1 000 1 000 23 900 35 000 25 000 65 300 300 0 500 100

Hallingdal 157 027 164 401 200 000 162 000 20 000 18 000 401473 371 125 615 000 500 000 2733 2 027 5 700 6 200 379 347 4 000 1 500

Buskerud 998 503 1 012 070 1 162 000 1 047 000 133 300 2 126 205 2 124 339 2 565 000 32 622 35 050 44 450 3 786 3 275 8 700



Skogstrategi for Buskerud (2014-2017).  

 

Handlingsplanplan 2014/2015  

OMRÅDER Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

Aktiviteten i 
primærskogbruket 

     

 Bruke regionale nettverk aktivt for å nå felles 
definerte mål og tiltak 

Videreføre arbeidet i 
regiongruppene 

  Regiongruppene 

 Dele og spre informasjon og kunnskap både i 
og utenfor skogbruket 

Skogdag/-kveld 
 

Mediaoppslag 
Fagdager i regiongruppene 

løpende Regiongruppene 

 Legge til rette for rekruttering, attraktive 
arbeidsplasser og et godt arbeids- og fagmiljø i 
skogbruket 

Velg Naturbruk Videreføre i 2014 løpende FM 

 Stimulere til nytenkning og kreativitet slik at 
nye organisasjonsformer kan bli gjennomført 

Hedmarks/ØK-modell  
Kongsberg-modell 
Prosjekt nabohjelp 

  Regiongruppe 
Kommune 

Skogfond      

 Synliggjøre aktivt de økonomiske ordningene i 
skogbruket ovenfor aktuelle brukere 

 Informasjon til skogeier via e-post, 
SMS, hjemmeside, kontorbesøk 
Spesiell fokus nye skogeiere 
Tema på fagdager for skogeiere 

 Kommunene 

 Komme i inngrep med skogeieres aktuelle 
rådgivere og veiledningsapparat, slik at 
enhetlig og riktig informasjon gis i hele fylket 

    

 Bruke regnskapsførere aktivt i formidlingene 
av skogeiers muligheter knyttet til 
skogfondsordningen og den effekt denne har 
på skogeiers økonomi 

 Gjennomføre kurs for 
regnskapsførere (Fremmegaard) 

Høst/vår FM 



 

  

Infrastruktur Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Ha en aktiv holdning til om- og nybygging av 
skogsbilveger 

    

 Ha spesielt fokus på flaskehalser på 
skogsbilvegnettet, herunder bruer 

    

 Gjennomføre årlige vedlikeholdskontroller, 
samt bruke kompetent personell ved 
gjennomføring av resultatkontroller på veger 
som mottar statlig tilskudd 

FM kjøper tjenester av 
vegplanlegger ansatt i 
Viken Skog SA 

 løpende FM 

 Opprettholde en stilling som vegplanlegger i 
fylket 

Vegplanlegger er engasjert   løpende FM/næring 

 Kommunene må ha fokus på de kommunale 
vegene og eventuelt utbedre flaskehalser som 
påvirker skogbrukets infrastruktur negativt 

 Prosjekt kommunale veger: 60 til 
60 – bla. møte med teknisk etat i 
kommunene 
Administrativ oppskriving der det 
er mulig 
Bruk av DinSkog for å beregne 
kost/nytte 
Gjennomføre årlig møter mellom 
kommune / transportører og 
skognæringa 

vår  FM/ 
Drammen 
regionens 
virkesterminaler 
 
Andelslagene 
 
Kommune 

 Påvirke Buskerud fylkeskommune til å utbedre 
flaskehalser av betydning for skogbruket på de 
fylkeskommunale vegene 

 Etablere møtepunkt med BFK/SV 
Bidra til oppskriving av aktuelle 
veger 

høst FM/næring 

 Bidra til å definere flaskehalser for skogbruket 
og skogsindustrien på riksvegnettet 

    

 Skognettverket i Buskerud skal være en aktiv 
part for å kunne realisere tiltak på jernbane og 
terminaler 

    

 I aktuelle saker ha fokus på tilgang på havn og 
tømmerterminaler med god nok kapasitet 

 Opprette dialog med 
kommuner/fylkeskommunen i 
saker der det er aktuelt 

løpende FM 



 

Skogbruksplan Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Kommunene må sette fokus på å få mer effekt 
ut av de investeringene som er gjort ved 
etablering av kommunevise områdetakster  

Brukes aktivt i veiledning 
ovenfor skogeier 

Videreføres  Kommune 

 Bruke data fra skogbruksplanene aktivt for å 
redusere kostnadene i verdikjeden fra stubbe 
til industri 

 Andelslagene må selv ta i bruk ny 
teknologi i egen organisasjon, eks 
DinSkog 

løpende Andelslagene 
 

 Gi skogeier tilbud om økt kompetanse for å 
klare å nyttiggjøre seg alle de dataene som 
ligger i en moderne skogbruksplan 

 Invitere forvaltningen (kommune, 
innkjøper) til kurs 

 Viken Skog SA 

 Buskerud skal fortsatt være et aktivt fylke med 
tanke på å utvikle skogbruksplanlegging som et 
effektivt verktøy for skogbruket  

 Påvirke sentrale myndigheter i 
forhold til å utvikle skogbruksplan 
som verktøy 

 FM 

 Standardisere skogbruksplanprosessene slik at 
planens innhold svarer til skogeiers behov til 
en fornuftig pris 

 Styringsgruppene i de enkelte 
takstprosjekt 

 Skogeier og 
kommune 

  



 

Trebruk og industri Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Bruk av tre som både bygningsmateriale og 
energikilde skal være vurdert ved offentlige 
utbyggingsprosjekter 

 Arbeide aktivt inn i aktuelle 
prosesser/prosjekt 

 Skogbruks-
sjef i 
kommune 

 Etablere samarbeid med andre relevante 
regionale aktører, for å nå nasjonale mål 
definert i Trebasert Innovasjonsprogram og 
Bioenergiprogrammet 

Prosjekt Bygg i Tre – et 
driverprosjekt – 2011-2013 

Videreføre arbeidet med Trebasert 
Innovasjonsprogram med 
relevante samarbeidspartnere  

Høst 2014 FM 

 Landbruket må ta sin del av arbeidet med å 
fremme bruken av både tre og bioenergi ved 
selv å ha tre som førstevalget ved 
investeringer i egen næring 

Bioenergirådgiver Videreføre bioenergirådgiver 01.07.2014 Skog-
selskapet i 
Buskerud 

 Bruk av fyrtårnprosjekt som symbolbruk av 
enkelte prosjekter 

 Vurdere aktuelle 
utbyggingsprosjekt 

løpende Kommune 

Politisk forankring       

 Kommuneadministrasjonen har en oppgave i å 
være aktive overfor lokale politikere for å 
synliggjøre skogbrukets verdiskaping og 
positive betydning i klimasammenheng  

Bidratt ved utarbeidelse av 
klima- og energiplaner i 
kommunene  

Ha et årlig møte med 
politikerne/administrasjon i den 
enkelte kommune hvor 
skogbruk/landbruk står på 
dagsorden 

løpende Kommune 

 Sette skogbrukets betydning på dagsorden 
regionalt, blant annet ved aktiv bruk av media 

 3 oppslag i media hvert år løpende Regiongrupp
ene 

 Skogeierne selv må være aktive forvaltere slik 
at skogbruket får sin rettmessige plass politisk   

    


	Skogstrategi Buskerud 2014-2017
	Vedlegg 1_ Samletabell_skogstatistikk
	Vedlegg 2_Handlingplan 2014 (2014-2017)

