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Prosjektbeskrivelse godkjent av Indre Namdal Regionråd den 4. september 2013 
i Sak 39/2013

SKOGPÅDRIVERPROSJEKT NAMDAL

Aktivitetspådriverprosjekt for 
Skognettverket i Namdalen

Fokus på økt aktivitet og verdiskaping gjennom regional samordning og 
aktivitetspådriving rettet direkte mot skogeier. Videreføring av utvalgte 
prosesser i skognettverk.

Utarbeidet på bakgrunn av bestilling fra Indre Namdal Regionråd i Sak 
11/2013.

BAKGRUNN OG NÅSITUASJON (Vedlegg nr 1)

1.  PROSJEKTMÅL

Hovedmålsetting
Øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen med hovedfokus på
aktivitetspådriving og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier 

Delmål

1. Prosjektet skal i samarbeid med øvrige aktører øke aktivitetsnivået på skogbruket i Namdalen i
tråd med ambisjonene i Sluttrapport (2012) fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, med 
hovedfokus på vegbygging og tynning.

2. Prosjektet skal jobbe med å bedre de lokale rammevilkårene for skognæringa.
Som «mellomromsaktør» vedlikeholde og videreutvikle etablerte nettverk og 
samarbeidsstrukturer både mellom næringa og det offentlige, og innad i næringa.
Herunder benytte tilgjengelige innovasjonssystemer og kompetansemiljøer til 
beste for utvikling og verdiskaping i skognæringa.

3. Utrede behovet, dimensjonen og mulighetene for å få på plass en permanent 
veilednings- og pådrivertjeneste i Namdalen.
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Ønskede og mulige effekter ved måloppnåelse

Effektene av måloppnåelse vil ha stor betydning for verdiskaping, råstofftilgang til 
industrien, sysselsetting, og for miljø og klima både på kort og lang sikt.
I tillegg til å være et viktig bidrag til å sikre en vital industri, og derigjennom sikre 
skogeierne avsetning på tømmer på kort og lang sikt, vil verdien på framtidsskogen også
ivaretas og økes. Samlet sett vil måloppnåelse dessuten bidra til økt engasjement,
synliggjøring av skognæringa, kompetanseoppbygging og rekruttering.
Som resultat av styrket samarbeid både innad i næringa, og mellom næringa og det 
offentlige (hvor kommunene har en sentral rolle), vil en ha fått på plass permanente og 
gode ordninger for veiledning og pådriverarbeid i skognæringa. 

2.  PROSJEKTET / GJENNOMFØRING
         

GEOGRAFISK AVGRENSNING OG VARIGHET

Prosjektet tenkes å omfatte alle de 14 kommunene i Namdalen. Dette innebærer at 
regionene Ytre, Midtre og Indre Namdal går sammen om dette. I det 3-årige 
skogprosjektet i Ytre Namdal som ble avsluttet våren 2013, var også Bindal kommune i 
Nordland medlem av samarbeidet, og vil også bli invitert.
Både styringsgrupper og regionråd har sett behovet for langsiktighet i denne satsingen, 
og man har kommet til at det er nødvendig med en prosjektbasert 3-årssatsing til, før 
tilfredsstillende permanente ordninger er etablert (se delmål nr 3)
For å unngå lengre opphold i pågående (og avslutta) prosesser og aktiviteter er målet at
dette nye prosjektet skal være startklart med bemanning fra 1.1.2014, og med varighet 
ut 2016.

SATSINGSOMRÅDER OG FOKUS

Hovedfokuset skal, som også framgår av målsettingen være økt aktivitet og verdiskaping 
i skognæringa gjennom en spisset satsing på veiledning og pådriveraktivitet rettet direkte 
mot den enkelte skogeier/samarbeidende skogeiere. 
Satsinga skal rettes mot tradisjonelle aktivitetsområder i skogbruket hvor utbedring av 
skogsvegnettet med naturlig tilstøtende og påfølgende tiltak vil stå mest sentralt. 
Vedlikehold og videreutvikling av utvalgte overordnede oppgaver og prosesser fra 
tidligere prosjekter fortsetter, herunder samarbeide med andre nettverk i landsdelen.
For å sikre best mulig gjennomføring av satsinga vil det tilstrebes bredest mulig 
samarbeid med, og aktiv deltakelse fra hele verdikjeden, politiske myndigheter og fra 
kommunene/skogbruksansvarlige.

HOVEDAKTIVITER OG TILTAK 

1. Oppsøkende virksomhet (aktivtetspådriving)direkte mot 
skogeier/beslutningstaker med formål å skape økt aktivitet og verdiskaping i 
skogbruket.

a. Følge opp arbeidet med Hovedplan for skogsveger og de resultater som 
foreligger i tilknytning til dette. Initiere tiltak og bistå skogeier i vegprosjekter, 
gjennomføre prosjektering fram til ferdig godkjent byggeplan foreligger, og 
eventuelt videre oppfølging etter behov.
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b. Gjennom aktiv veiledning og andre tiltak arbeide for å øke skogeiers interesse, 
skogkompetanse og motivasjon til å treffe beslutninger om tiltak i egen skog. 
Herunder også initiere og følge opp samarbeidstiltak / («samdrifter») blant 
skogeiere, og videreføre Motivasjons- og veiledningsprosjekter av den karakter 
som kjøres i IN.

c. Bidra til generell kompetanseheving og rekruttering til næringa gjennom å 
markedsføre og gjennomføre korte, relevante skogkurs tilpasset de ulike 
målgrupper (fra ungdom i videregående skoler, yngre/usikre skogeiere til
skogeiere med godt kompetansegrunnlag)

2. Prosjektledelse, og videreutvikling av utvalgte overordnede oppgaver og
prosesser.

a.  Ved siden av daglig ledelse og koordinering av pådriveraktiviteten, arbeide med
videreutvikling av etablerte samarbeidsstrukturer og følge opp 
kommunikasjonsplaner

b. Arbeide for økt rekruttering og kompetanseheving i næringa, samt utvikling og 
nyskaping gjennom å styrke samarbeidet mellom næringa og relevante 
kompetanse og innovasjonsmiljøer.

c. Videreføre arbeidet med best mulig rammevilkår og innretning av støtteordninger, 
og bidra i utredning av permanent styrket veiledningstjeneste og pådriveraktivitet 
i Namdalen.

BEMANNING

For å oppnå prosjektets mål legges det opp til en bemanning med 3 aktivitetspådrivere, 
hvor en av disse er prosjektleder.

3.   ORGANISERING, ARBEIDSFORM OG ROLLEDELING

PROSJEKTEIER

Prosjekteier for Skogpådriverprosjekt Namdal er Indre Namdal Regionråd. I forbindelse 
med søknad om finansiering vil Indre Namdal Regionråd stå som søker på vegne av 
Region Namdal. 

PROSJEKTANSVARLIG

Daglig leder (administrativ leder) i Indre Namdal Regionråd er prosjektansvarlig og har 
følgelig det totale prosjektansvaret. Dette innebærer ansvar for å sette i gang, endre 
retning på, eller avbryte prosjektet dersom forutsetningene tilsier et slikt utfall. 
Beslutninger av denne karakter tas kun i samråd med styringsgruppe og prosjekteier. 
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STYRINGSGRUPPE FOR SKOGNETTVERKET I NAMDALEN

Styringsgruppen består av 5 representanter:

Regionrådene / Region Namdal 3
Skogbrukssjefgruppen 1
Skognæringa i Trøndelag 1

Observatører (møter etter behov) fra:
Fylkesmannens Landbruksavdeling 1
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1

Selve styringsgruppen består av 5 representanter, med en politisk representant fra hver 
av de 3 regionene, en fra forumet Skognæringa i Trøndelag som representerer næringa, 
og en representant for skogansvarlige i kommunene.

Styringsgruppen har mandat og arbeidsform omtrent som hittil i skognettverkene i 
Namdalen. Det vil si å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser, gi aktiv støtte til 
prosjektadministrasjonen, følge med i prosjektets framdrift og følge opp egne 
beslutninger. Styringsgruppen skal dessuten godkjenne årsplaner og rapporter fra 
prosjektet.

Styringsgruppen møtes etter behov, men det antas at en møtefrekvens på omtrent 4 
møter i året er hensiktsmessig.

SKOGBRUKSSJEFGRUPPE (faggruppe)

Det opprettes en skogbrukssjefgruppe med lignende mønster og funksjon som hittil har 
vært praktisert i Indre Namdal, og som en har høstet gode erfaringer med. Gruppen 
velger selv sin representant til styringsgruppen.

Gruppen møtes etter behov, erfaringsmessig 3 – 6 ganger per år.

REFERANSEGRUPPE

I Skognæringa i Indre Namdal er det gode erfaringer med arbeidet i referansegruppen. 
Referansegruppen skal samle bred representasjon fra både næringa, forvaltning og 
politiske miljøer slik som tidligere i de regionale nettverkene.

I prosessen fram mot denne prosjektbeskrivelsen har behovet for å opprette et
arbeidsutvalg vært vurdert. På dette stadiet har man kommet til at dette kan sløyfes 
ved noe hyppigere møter i en styringsgruppe, som under prosessen er vesentlig 
«slanket», samtidig med at skogbrukssjefgruppen tar rollen som «faggruppe».

Referansegruppen samles en gang pr år.

ANSETTELSESFORHOLD PROSJEKTLEDER OG AKTIVITETESPÅDRIVERE

I indre Namdal er prosjektmedarbeiderne ansatt ved Grong videregående skole 
(fylkeskommunen) på lik linje med daglig leder i Indre Namdal Regionråd.
Alt regnskap, dels også fakturering og utbetalinger besørges av kommunekassen i Grong 
mot en høvelig godtgjørelse. Denne ordningen er det høstet gode erfaringer med, og 
anbefales tatt i bruk også i dette prosjektet 
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ARBEIDSSTED (GEOGRAFISK ANSVARSOMRÅDE) /KONTORSTED

Ut fra en bemanning med 3 aktivitetspådrivere (inklusive prosjektleder) vurderes som 
hensiktsmessig at 2(inklusive prosjektleder) har sitt utgangspunkt i midtre og indre 
Namdal som hovedarbeidsområde, mens den tredje har base og ansvarsområde i ytre 
Namdal. Denne avgrensningen kan ikke være absolutt da arbeidsoppgavene gjerne må 
tilpasses betydelig i forhold til den enkeltes interesse og eventuelle lokalkunnskap, samt 
kompetanse (eks spesialkompetanse innenfor enkelte fagfelt) 
Det er ikke avgjørende hvor den enkelte har sin base/kontorsted, desto viktigere er det å 
kunne ha jevnlig tilknytning til et visst fagmiljø.
Aktivitetspådriveren i ytre Namdal bør eksempelvis ha landbrukskontoret i Nærøy som 
sitt utgangspunkt, mens de som skal betjene midtre og indre Namdal enten plasseres i 
landbruksfagmiljøet i Overhalla, eller som nå ved Grong videregående skole.

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder har det daglige ansvar for arbeidet i hele prosjektet. Ved siden av 
koordinering og ledelse av pådriveraktivitetene vil prosjektleder ha ansvar for punktene 
2a-c definert i kapittel 2 ovenfor, under avsnittet HOVEDAKTIVITETER OG TILTAK, i 
tillegg til å drive egen aktivtetspådriving.  

AKTIVITETSPÅDRIVERE

Aktivtetspådriverrollen er i hovedsak definert i kapittel 2 ovenfor, under avsnittet
HOVEDAKTIVITETER OG TILTAK, punktene 1a-c.

4. OPPFØLGING OG MILEPÆLER

RAPPORTERING

Prosjektleder er ansvarlig for årlige rapporter til styringsgruppe, prosjekteier og 
referansegruppe om framdriften og aktiviteter i prosjektet, og
endelig prosjektrapport ved avslutning av prosjektet.

STATUSMØTER

Møter av denne karakter er stort sett omtalt under kapittel 3 ovenfor.
Når det gjelder referansegruppen bør imidlertid møtene legges opp slik: Første møte i 
andre halvdel av første prosjektår, så mot slutten av år to, og endelig et avslutningsmøte 
ved prosjektets avslutning etter 3 år.

VIDEREFØRING

Senest i forbindelse med avslutningsmøte i referansegruppen skal det tas sikte på å legge 
fram en endelig utredning og plan for videreføring av pådriver- og veiledningstjenesten i 
Namdalen som permanent ordning. Referansegruppen kan neppe gjøre endelig vedtak, 
men eventuell forankring i en slik konstellasjon innebærer at både skognettverk, 
næringsaktørene(verdikjeden), politikere, forvaltning fra kommune og fylkesnivå stiller 
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seg bak. I siste instans vil det være de enkelte finansieringskilder som hver for seg må 
gjøre sine vedtak.

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

KRITISKE SUKSESSFAKTORER

Finansiering av prosjektets første år, samt rimelig sikkerhet for fullfinansiering er en 
viktig forutsetning for i det hele tatt å komme i gang. Her vil det nok fra flere hold være 
avgjørende at alle de som har direkte/indirekte nytte av at arbeidet lykkes deltar i 
tilstrekkelig grad.
Dernest må det være rimelig stor grad av enighet, både blant kommunene og ikke minst 
innad i næringen om at dette er tiltak man ønsker å slutte opp om.
Andre kritiske faktorer er knyttet til at næringens økonomiske rammevilkår ikke forverres,
og at prosjektet bemannes med kompetente og erfarne fagfolk.

KVALITETSSIKRING

Tidlig og god dialog med de ulike finansieringsparter, og generelt god forankring under 
prosessen med utarbeidelsen av prosjektet.
Kvaliteten på det arbeidet som skal utføres sikres først og fremst gjennom å tilsette godt 
kvalifiserte medarbeidere (som er entusiastiske, mulighetsfokuserte og som lett omgås 
folk)
Styringsgruppe og referansegruppe bidrar gjennom en offensiv og aktiv deltakelse i 
prosjektarbeidet. Det samme gjelder offentlig forvaltning og næringsaktørene sjøl.
Gjennom politisk påvirkning bidra til å sikre næringas rammevilkår.

6.   ØKONOMI

STIPULERTE ÅRLIGE KOSTNADER

Kostnader Årlige

3 aktivitetspådrivere (inklusive prosjektleder)
Lønn inklusive kontorhold, diverse hjelpemidler og reising

2 250 000

Arrangementer, kurs, møter, konferanser, mindre delprosjekter og 
styringsgruppe m.v.

100 000

Egeninnsats fra aktørene i skognæringa 250 000

Egeninnsats fra kommunene 250 000

Sum 2 850 000

Merknader: Egeninnsats fra kommunene er eget arbeid, eksempelvis fra 
skogbrukssjefene i samarbeidet med prosjektmedarbeiderne. Egeninnsats fra aktørene i 
skognæringa er eget arbeid knyttet til selve prosjektet, eller som en direkte konsekvens 
av aktiviteter som prosjektet får i gang.
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AKTUELLE FINANSIERINGSKILDER (med utkast til kostnadsfordeling)

Finansiering Årlig beløp % - fordeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (eks BU-midler og 
rentemidler) inkl evt tilskudd fra Nordland

550 000 19,30 %

Nord-Trøndelag Fylkeskommune (eks regionalt 
utviklingsprogram) inkl evt tilskudd fra Nordland

550 000 19,30 %

Regionrådene i Namdalen (eks regionale 
næringsfond, disposisjonsfond, annet)

500 000 17,54 %

Kommunale egenandeler 300 000 10,53 %

Egeninnsats fra kommunene (eget arbeid) 250 000   8,77 %

Rentemidler (fra skognæringa i kommunene) 150 000   5,26 %

Skognæringa i Trøndelag (aktørene i verdikjeden) 
(Inklusive egeninnsats/eget arbeid  250 000,-)

550 000 19,30 %

Sum 2 850 000 100 %

Merknader: Det vil som tidligere være aktuelt å søke ut ekstra midler til målretta
delprosjekter som medfører ekstra kostnader, eksempelvis til motivasjons- og 
samarbeidstiltak, innovasjonssatsing med videre. 

7.  AVTALER OG VEDTAK

- Regionråd 19. juni (gitt innspill til skisse)
- 24. – 25. juni Region Namdal (fastsette «frister» for andre 

regionråd/kommunestyrer?)
- Forankring i næringa innen 1. september.
- Godkjenning INR 4. sept.
- Finansierings- og ansettelsesprosess
- Oppstart januar 2014 (?)
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Vedlegg nr 1.

BAKGRUNN OG NÅSITUASJON

MANDATET 
Som nevnt i innledningen er denne skisse til prosjektplan kommet i stand etter vedtak 
hos prosjekteier Indre Namdal Regionråd den 13. mars 2013, foranlediget av en prosess i 
styringsgruppen og referansegruppen for nettverksprosjektet «Skognæringa i Indre 
Namdal»
Regionrådets vedtak lyder som følger:
«1. Indre Namdal Regionråd tar informasjonen fra Skognæringa i Indre Namdal til 
orientering.
2. Styringsgruppa for Skognæringa i Indre Namdal gis mandat til å utarbeide en 
skisse/prosjektplan for videreføring av tiltak og aktiviteter i prosjektet med følgende 
føringer: 

- Pådriverrollen skal være i fokus. 
- Namdalsperspektivet utredes
- Langsiktighet

3. Regionrådet gir innspill til skissen i møte den 19 juni.
4. Regionrådet godkjenner prosjektplan i møte den 4. september og søknader om 
medfinansiering sendes i etterkant av dette.» 

SKOGNÆRINGA I NAMDALEN

Skogen i Namdalen
Skognæringa i Namdalen har i alle tider hatt, og har fortsatt en betydelig dimensjon i 
Midt-Norsk sammenheng. Gjennomsnittlig avvirkning de siste tre årene ligger på vel 
180.000 kubikkmeter for salg, noe som representerer ca 44 % av all avvirkning i Nord-
Trøndelag i samme periode. Av dette står Indre Namdal for vel 120.00 m3. Andelen av 
produktive skogarealer står grovt regnet i samme forhold. Her nevnes at betydelige 
arealer produktiv skog er fredet/båndlagt etter ulike ordninger. Som eksempel nevnes at 
12 % av produktivt skogareal i Grong er båndlagt.
Når det gjelder avvirkning ligger denne langt under tilveksten, noe som dels har 
sammenheng med aldersfordelingen i skogen, men totalt sett er det rom for økt 
avvirkning, særlig på litt sikt når mye av ungskogen blir hogstmoden om 10 – 30 år. 

I følge beregningsmodeller medfører skogbruksaktiviteten i Namdalen i dag en samlet 
verdiskaping på nærmere ¾ milliard kroner. Potensialet i våre skoger er stort, og trolig 
kan både avvirkning og verdiskaping i alle fall fordobles på sikt, forutsatt god skjøtsel av 
framtidsskogen.

Dagens situasjon for industrien 
Namdalen har industriell kapasitet (sagbruk og høvlerier) som langt overstiger dagens 
avvirkningsnivå. Det forbrukes i dag nærmere 180.000 kubikkmeter sagtømmer, noe som 
betyr at denne industrien er avhengig av import og tilførsel fra andre regioner. Anleggene 
kunne ha foredlet langt større volumer om tømmertilgangen hadde vært større.

Næringa opplever en tid med betydelige utfordringer. Det er vel kjent at masseindustrien 
strever med synkende etterspørsel etter papir, en anstrengt valutasituasjon, norsk 
kostnadsnivå, høge transportkostnader og for liten andel lokalt råstoff. En ser også 
lyspunkter ved at «overflødig» produksjonskapasitet er under nedstengning, og at 
nedgangen i papirforbruk ventes å flate ut.
I Midt-Norge er det sterkt fokus på at avispapirfabrikken på Skogn har en avgjørende 
rolle for skognæringa i landsdelen. Fabrikken, som for øvrig er en av de mest produktive 
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og veldrevne i markedet, er for tiden avtaker av nesten alt massevirke fra skogen, 
samtidig som den også tar unna det meste av sagbruksflisa fra sagbrukene.
Papirmassefabrikken på Follafoss (Folla CTMP) har stått siden oktober 2012, og siden 
oppkjøpt av det østerrikske konsernet Mayer-Melnhof Karton AG som har bebudet ny 
oppstart i høst, og dessuten antydet planer om etter hvert å øke produksjonen i forhold 
til «gamle» nivåer.

Sagbruksindustrien har brukbar etterspørsel og opplever over tid «normale» svingninger. 
Disse operer også i et internasjonalt marked og presses for tiden blant annet av hard 
konkurranse fra svenske trelastprodusenter, og preges av den generelt anstrengte 
økonomiske situasjon i Europa. Prognosene for denne industrien er imidlertid positiv i den 
forstand at forbruket forventes å øke med 30 – 35% fram til 2020 i Europa. I likhet med 
masseindustrien er også trelastbrukene avhengige av større andel lokalt tømmer.  

STATUS 2013

Regionale skognettverksprosjekter i Namdalen – Status 2013

De tre regionale skognæringsnettverkene i Namdalen er i likhet med øvrige nettverk i 
Trøndelagsfylkene bygd opp som en del av Skognæringa i Trøndelag og Skognæringa 
Kyst. 

Skognæringa i Midtre Namdal. Dette ble gjennomført som et 3-årig nettverksprosjekt 
med prosjektleder i full stilling og avsluttet i 2010. Prosjektet hadde betydelig politisk 
fokus, spesifikt rettet mot rammevilkår og infrastruktur (flaskehalser)
Midtre Namdal er i prosess for å få på plass en aktivitetspådriverstilling.

Skognæringa i Ytre Namdal og Bindal. Prosjektet ble avsluttet våren 2013 etter cirka 3 år 
med prosjektleder i 50% stilling. En hadde også her en betydelig politisk innretning, men 
tydelig fokus mot skogeier, og i tillegg bioenergi og etablering av klimaskog. 

Skognæringa i Indre Namdal. Dett er et tre-årig prosjekt med prosjektleder i full stilling 
som i utgangspunktet skal være ferdig innen utgangen av 2013.
I tillegg har indre Namdal et 2-årig delprosjekt med aktivitetspådriver i full stilling (80% i 
2012) som utgår rundt årsskiftet 2013/2014. Vedtatt hovedfokus er framtidsskogen, 
skogsvegnettet, og avvirkning med politisk involvering og oppmerksomheten rettet mot 
skogeier. 
Skognæringa i Indre Namdal har søkt ut en del ekstra midler til delprosjekter, samt at 
prosjektleder og aktivitetspådriver ønskes noe «frikjøpt» til andre oppgaver, noe som 
medfører at prosjektene trolig kan vare litt ut i 2014.

ERFARINGER OG KUNNSAP FRA PROSJEKTARBEIDENE SÅ LANGT

Skognæringa i Midtre Namdal 
Prosjektet hadde som hovedmålsetting å øke avvirkninga og verdiskapinga i regionen. 
med delmål om bedre organisering av skognæringa, bedring av næringas rammevilkår og 
oppbygging av samarbeidsstrukturer.

Mye av arbeidet gikk ut på å finne utfordringene i næringa, og legge til rette for økt 
verdiskaping. Gammelskogens tilgjengelighet, flaskehalser på offentlig vegnett, 
næringens rammevilkår, eiendomsstrukturen, samt utnyttelse av mulighetene med CO2-
kvoter ble bedømt som de største utfordringene.
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Noen erfaringer og resultater fra prosjektet kan oppsummeres slik:
Avvirkninga i Midtre Namdal viser at tendensen er økende. Tilretteleggingstiltakene i 
forhold til å øke tilgjengeligheten til gammelskogen forventer man vil gi resultater på sikt. 
Som resultat av prosjektarbeidet er det satt i gang oppgradering av flere bruer på 
offentlig vegnett. 
Samarbeid over eiendomsgrenser, oppfølging av Hovedplan for skogsveger samt satsing 
på drift i bratt terreng er viktige virkemiddel framover.
Prosjektet mener å ha synliggjort behovet og betydningen av samarbeidet mellom 
næringa og politiske miljøer. En har oppnådd økt samhandling i verdikjeden, og mellom 
aktørene og politikerne.
Skognæringa er blitt mer synlig i media – «det snakkes skog igjen»
Styringsgruppas sammensetning med bred deltakelse fra næringa og politikere viste seg 
hensiktsmessig. Skogprosjektet i Midtre Namdal har vært som en mal for tilsvarende 
prosjekter i Nord-Trøndelag.

I sluttrapporten er man tydelig opptatt av videreføring, og at arbeidet må rettes mer mot 
aktiviteten på skogeiendommene, og foreslår pådriverarbeid retta direkte mot skogeier.

(Det henvises for øvrig til vedlagte Sammendrag, Resultat og Oppsummering fra 
Sluttrapporten datert April 2011)

Skognæring i Ytre Namdal
Målsettinga var også her økt aktivitet og verdiskaping. Delmålene var økt samhandling i 
verdikjeden, informasjon og kommunikasjon med grunneierne, avvirkning, 
skogkulturaktivitet, etablering av klimaskoger, satsing på bioenergi og skogsvegbygging.

Til tross for en viss økning i aktiviteten ble ikke målene for sluttavvirkning nådd i 
perioden. Manglende tilgang på hogstapparat og driftsoperatører, og utfordringer knyttet 
til små eiendommer og topografi/klima tolkes som noe av årsaken. Det foreslås ulike 
tiltak for å samle opp størst mulig kvantum før hogstapparatet rekvireres.
Sjølevering av virke konkluderes med å være en uaktuell driftsform pga. kostnadsnivå. 
Selv om det er gjort gode erfaringer (også lokalt) med sitkagran til trelast synes det å 
være en betydelig utfordring å få utnyttet denne ressursen. Mer lokal foredling –
bygdesager er ett tiltak som foreslås.
Hovedplaner for skogsveger er utarbeidet, og spesielt i Nærøy er det bra aktivitet på 
planlegging og vegbygging. Imidlertid understrekes at kapasiteten på vegplanlegging må 
bli tilstrekkelig, samt at tilskuddssatsene må økes.
Ungskogpleien har økt i prosjektperioden, men målet om 2000 dekar ble ikke nådd. 
Temaet har fått stor oppmerksomhet og skogkvelder er gjennomført, med spesiell 
vektlegging av økonomiske virkemidler. Dette i tillegg til ulike tiltak, blant annet 
utplukking av 8 lokale «skogryddere» som har fått opplæring har gitt resultater. Ved 
siden av økt tilskudd til skogkultur erfarer man at lokal arbeidskraft er viktig. Det 
påpekes imidlertid at «noen» må fortsette koordineringsjobben mellom arbeidskraft og 
aktuelle oppdrag.
Bioenergisatsinga har gitt resultater blant annet ved at Bioenergi Ytre Namdal AS er 
stiftet i perioden, og at 6 engasjerte skogeiere har gått sammen om å arbeide for 
leveranse til Nærøy kommune. Flere skogeiere har blitt oppmerksomme på mulighetene 
som ligger i dette, anskaffet utstyr, og dette sammen med bioenergiselskapets 
ambisjoner forventes ringvirkninger av dette for skogbruket ellers.
Klimaskogsatsinga i Ytre Namdal har stått sentralt. En utredning viser at tilplanting av 
20 000 dekar grunn myr og gjengroingsarealer med gran vil fange alle CO2-utslipp i 
regionen. Nærøy, Bindal og Vikna har vedtak om klimaskogplanting og er tatt med som 
tiltak i klima og energiplanene, og sistnevnte ønsker å være vertskapskommune for 
klimaskogpilot.
Registrering av aktuelle tilplantingsarealer er i gang, og det planlegges utarbeidelse av et 
hovedprosjekt for det videre arbeidet med klimaskogplantinger.
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(Det henvises for øvrig til vedlagte Oppsummering fra prosjektets Sluttrapport datert 
mars 2013)    

Skognæringa i Indre Namdal

Hovedmålet her er økt aktivitet og verdiskaping og derved betydning for klima og miljø.
Delmålene er knyttet til konkrete tiltak for å møte utfordringene på klima-, markeds- og 
råstoffsiden, samt styrking av næringas rammevilkår og at samarbeidsstrukturer skal 
bygges opp.
Arbeidet deles i to, hvorav en del går på den utøvende skognæringa, og en del på det 
skogpolitiske arbeidet.
  
Hva er oppnådd i prosjektet så langt?

Nedenstående er i hovedsak basert på erfaringer og akkumulert kunnskap fra 
Skognæringa i Indre Namdal med delprosjekter.

Sommeren  2013 har prosjektet pågått ca 2,5 år og følgende erfaringer er høstet, litt 

grovt oppsummert:                                                                                                              

Nettverksbygging. I tråd med prosjektets delmål 3 er det bygd opp velfungerende 

nettverksstrukturer. Her nevnes skogbrukssjefgruppen, skogeierlagene, koblingene til 

offentlig forvaltning på kommune og fylkesnivå, politiske miljøer, industrien, ulike 

forskningsmiljøer, Skognæringa i Trøndelag, Kystskogbruket  med flere i tillegg til en 

aktiv styringsgruppe og referansegruppe. Siste skudd på stammen er opprettelse av et 

«korps» av skogeiere som fungerer som veiledere/ skogmotivatorer i sine kommuner. 

Prosjektet har med sin organisering generelt sett en viktig rolle som bindeledd / 

«mellomromsaktør». 

Synliggjøring av skognæringa. Oppslag i media om skog og skognæring har økt betydelig 

i perioden – flere snakker skog – også MULIGHETSFOKUSERT – til tross for de 

utfordringer næringa opplever. Vi registrer betydelig økt engasjement fra politikere både 

på lokalt plan og på fylkesnivå. 

Rekruttering og kompetanseheving. Prosjektets engasjement blant annet gjennom Grong 

videregående skole og Velg Skog har vært en betydelig bidragsyter til at flere 

ungdommer har oppdaget skognæringen som framtidig arbeidsplass (også som 

sommerjobb), og at interessen for søking til utdanningsinstitusjonene har økt.  

Skogpolitisk arbeid i regionråd og kommuner. Skogsaker som tema i kommunestyrer og 

regionråd har økt. Blant annet nevnes at 3 kommunestyrer har hatt Skogprosjektet som 

tema med representanter fra prosjektet som foredragsholdere i 2012, og de 3 siste 

gjennomføres i 2013. De siste årene har de dessuten ikke vært avholdt fylkesting uten at 

skognæring har vært et tema.

Aktivitetspådriver skogkultur og veger. Dette prosjektet er et delprosjekt under 

Skognæringa i Indre Namdal, og ble påstartet i desember 2011. Denne satsingen viser at 

pådriverrollen virker, og at det er etablert et godt grunnlag for økt aktivitet. Det er god 

respons blant skogeierne, interesse og entusiasme er vekket, og skogeierne er 

takknemlige for å få besøk av skogkyndig person. Dessuten er kursaktiviteten i regionen 

minst fordoblet i tiden etter oppstart. Aktiviteten på ungskogpleie har økt fra tidligere år 

med ca 2000 dekar (ca 25 %). 18 potensielle veganlegg på til sammen 35 km er fanget 

opp og satt i prosess av prosjektet (herav ca 30 km bilveg hvor ca halvparten er 

nyanlegg), et resultat som forvaltningen tydelig har merket seg.
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Prosjektet har på bakgrunn av innsats og organisering, etter søknader mottatt tilsagn på i 

alt 200 tusen kroner i ekstra støtte fra SLF til et motivasjons- og veiledningsprosjekt for 

skogeiere i Indre Namdal. 

Innovasjonsarbeid.  Skognæringa i Indre Namdal er en del av tidligere nevnte KiIN-

prosjekt for Indre Namdal (KiIN står for Kompetanse og Innovasjon i Indre Namdal hvor 

Sintef er prosjektleder) «Uttesting av tynningsmetoder egnet for Nord-Trøndelagsforhold» 

er gjennomført i regi av prosjektet med støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling, og 

av annet nevnes «Skogsdrift på bæresvak mark og lang transport – nytt maskinkonsept» 

som prosjektet også er involvert i.

Økt avvirkning i Nord-Trøndelag.  Skogprosjektet i Indre Namdal har vært aktiv 

bidragsyter til sekretariatsgruppen for arbeidet som ledet fram til rapporten med 

ovenstående navn.  En har også vært sterkt delaktig i prosesser som har bidratt til både 

økning og endring av innretninger på tilskuddsordningene til skogsdriftdrift og NMSK-

midlene.

Egen kommunikasjonsstrategi og - plan.  Skognæringa i Indre Namdal har gjennom en 

grundig prosess lykkes med å utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi. Dette med 

skogeieren, lokalpolitikeren og kommunal forvaltning som prioriterte målgrupper, og med 

økt aktivitet og verdiskaping som hovedfokus. Denne prosessen er bredt forankret i hele 

referansegruppen, og ferdig kommunikasjonsplan for 2013 – 2014 er vedtatt og satt i 

verk i mai 2013.

Generelt. Arbeidet i prosjektet har vært sterkt preget av å bidra til å snu en negativ 
utvikling i næringa, ikke bare i indre Namdal, men i hele fylket (for ikke å si hele 
Trøndelag) Mange negative trender er i ferd med å bremses opp, og på andre områder i 
ferd med å snu. Tilgangen på lokalt tømmer til treindustrien i Namdalen har økt betydelig 
i første halvår sammenlignet med fjoråret. Totalt for fylket viser innmålingstallene også 
en positiv utvikling (målt i forhold til 2011) Flere, både fra forvaltningen og industrisiden 
har tatt til orde for at denne positive trend i betydelig grad er forårsaket av den innsats 
som er nedlagt i skognettverksprosjektene.
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Endringer underveis i prosjektet

Forarbeidet til prosjektet Skognæringa i Indre Namdal startet allerede høsten 2009 og ble 
formelt oppstartet i januar 2011 med prosjektleder tilsatt. Styringsgruppen vedtok 
ganske umiddelbart at fokusområdene skulle være framtidsskogen, skogsvegnettet og 
opprettholdelse av avvirkningsnivå, og med framtidsskogen som førsteprioritet.

Det har imidlertid skjedd store endringer under veis. Disse noe langsiktige perspektiver 
har dreid ganske kraftig mot mer kortsiktige, uten at det langsiktige skal tapes av syne. 
Dette er i stor grad forårsaket av markedssituasjonen og industriens stadig økende 
utfordringer. Disse er sterkes kommet til uttrykk i form av behovet for økt avvirkning og 
behov for mer lokalt tømmer. Det snakkes so gar om at 2013 er et «skjebneår» for 
næringa, noe som det er skapt en utbredt bevissthet om. 

Med utgangspunkt i prioriteringene ble det etter knapt ett år av prosjektet tilsatt egen 
aktivitetspådriver på skogkultur og veger med 2 års funksjonstid. Som en følge av 
utviklingen beskrevet ovenfor er denne pådriverrollen, i forståelse med styringsgruppen 
blitt dreid også mot tynning og sluttavvirkning.

«Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» - Sluttrapport fra Fylkesmannen i NT:
De siste åras forverrede situasjon for industrien, spesielt masseindustrien ga støtet til at 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nedsatte et Ad-hoc utvalg vinteren 2012 som skulle 
utarbeide strakstiltak med sikte på å bidra til økt avvirkning og mer lokalt tømmer til 
industrien. Rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» forelå høsten 2012, og 
inneholder 42 forslag til tiltak som innen 2015 skal gi en avvirkningsøkning på 100 000 
m3f, og til en beregnet ekstra kostnad på ca 20 millioner kroner. I rapportens 
oppsummering av prioriterte tiltak (Kap 5.2.6) er ansettelse av 
aktivitetspådrivere gitt første prioritet under tiltaksområdet 
«Skogeiere/veiledning», og kommunene og regionale nettverk er ført opp som 
«Ansvarlige» (Kap 4.1.1).
For øvrig er utbygging og opprusting av skogsvegnettet og øvrig infrastruktur, samt nye 
innretninger av driftstilskudd blant de høgst prioriterte tiltakene.

Det er neppe noen tvil om at både fokuset på dette arbeidet, prosessen forut for, og at 
selve rapporten allerede setter spor etter seg i skognæringa. Det bør imidlertid nevnes at 
«prosessen», - etter initiativ fra fylkespolitikerne startet allerede i 2004 med etableringa 
av forumet Skognæringa i Trøndelag, og senere melding om Kystskogbruket og 
etableringen av Skognæringa Kyst. Gjennom disse fora har det vært en systematisk 
mobilisering i næringa i den hensikt å realisere potensialet i skogressursene. I denne 
sammenheng er det også verdt å nevne arbeidet med Hovedplan for skogsveger. 
Bevisstheten om hva som faktisk er næringas muligheter og utfordringer har i løpet av de 
siste årene økt betydelig både blant næringsutøvere, næringsinteresserte generelt, 
politikere og folk flest. 
Tiltak som foreslås i rapporten fra Fylkesmannen som kom ut i 2012 forsøkes, eller er 
allerede langt på veg satt ut i livet, og anses dermed å være et viktig bidrag i pågående
snuoperasjoner. Skognettverksprosjektenes retning på arbeidet er blitt tydelig preget av 
både prosess og rapport. 
På bakgrunn av nåsituasjonen og utviklingen i skognæringa de siste årene, samt de 
erfaringer som er høstet med ulike nettverksprosjekter i landsdelen, diskuteres for tiden 
hvilke roller skognettverkene og aktivtetspådriverne skal ha framover. Dette skjer både 
blant næringsaktører, i politiske miljøer og i forvaltningen. 
Indre Namdal Regionråd har tatt konsekvensen av dette og bedt om å få utarbeidet
denne prosjektbeskrivelsen.
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Skognæringas behov

Nedenstående peker på en del sentrale behov næringa har framover, og som ikke er 

direkte knyttet til priser, markedet, og det rent forretningsmessige i verdikjeden. Det vil 

si den type behov som helt, eller delvis retter seg mot offentlig forvaltning, og forhold 

som kan påvirkes gjennom politiske beslutninger.

Som andre bransjer er også skognæringa avhengig av gode rammevilkår. Det ene er at 

bransjen må kunne operere innenfor et hensiktsmessig lov- og regelverk, samt at 

næringens behov tilgodeses i tilstrekkelig grad når politiske vedtak gjøres. Det andre er 

at offentlige tilskuddsordninger og overføringer opprettholdes, og helst økes på visse 

områder. Dette behovet bedømmes å være størst når det gjelder investeringer i 

infrastruktur, og i framtidsskogen.

Næringa har mistet mye kompetanse de siste par ti-årene, og utdanningsinstitusjoner 

er lagt ned. Nyrekruttering av kompetent arbeidskraft til stillinger på alle nivå er 

krevende, både i offentlig og privat sektor. Næringa har behov for nyrekruttering og 

kompetanseheving i «alle ledd» dersom en skal oppnå økt aktivitet og verdiskaping 

framover.

Både skogeiere og øvrige aktører har behov for rask saksbehandling og skogfaglig 

veiledning med god kompetanse bak tjenestene. Her er det absolutt 

forbedringspotensialer. Skogprosjektet har avdekket behov for mer ressurser til 

veiledning, og ikke minst pådriveraktivitet. Det må også i denne sammenheng tilføyes 

at den innsats som er lagt ned fra ulike hold, samt pådriveraktiviteten i seg sjøl, allerede 

har resultert i behov for økt kapasitet på godkjente vegplanleggere.

Utvikling av kommunal veiledningstjeneste 1994 – 2013.

I året 1994, på samme tid som Staten overførte forvaltningsansvaret til kommunene, var 
det til sammen 8 fulle stillinger på skog i kommunene i indre Namdal, og alle kommuner 
hadde en skogansvarlig med tittel herredsskogmester eller skogbrukssjef. Samtlige hadde 
en rendyrket skogbruksutdannelse tilsvarende dagens høgskolenivå/universitet. Den gang 
utgjorde administrative rutiner/saksbehandling ca 20 – 25 % av arbeidstiden, resten av 
tiden ble brukt til rådgiving, kompetansefremmende tiltak for skogeiere og øvrige aktører 
samt pådriveraktivitet.

I 2013 er det i indre namdalsregionen i alt 6 personer som har befatning med skog i 
kommunene, mens stillingsprosentene på skog sammenlagt utgjør kun 3 fulle stillinger. 
Parallelt med denne utviklingen har medgått tid til administrative oppgaver og 
saksbehandling vedrørende skogbruk fordoblet seg, samtidig som kompleksiteten har økt 
vesentlig, mest på grunn av nye lover og forskrifter som er kommet til i perioden. Dette 
siste i stor grad forårsaket av at miljøhensyn er blitt vektet stadig sterkere i all 
saksbehandling. Konsekvensen av denne situasjonen er at disponibel tid til veiledning, 
pådrivervirksomhet og andre utadrettede oppgaver er redusert til en brøkdel av det som 
var for 20 år siden.
(I samme tidsrom har også næringsaktørene sjøl redusert sine staber, og fagpersonellet 
er dels gitt andre roller)
Kort oppsummert har nedbyggingen av veiledningstjenesten skjedd parallelt 
med at behovet for veiledning har økt.
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VIDEREFØRING AV AKTIVITETER OG TILTAK– BEMANNET

På bakgrunn av de erfaringer som foreligger etter de regionale skognettverksprosjektene, 
mener styringsgruppen for Skognæringa i Indre Namdal at det er behov for en bemannet 
videreføring av aktiviteter og tiltak, med hovedfokus på aktivitetspådriving. I tillegg til 
dette er det behov for vedlikehold og videreutvikling av flere igangsatte aktiviteter og 
tiltak. 

Oppsummert har styringsgruppen følgende begrunnelse:
 Skognæringa er midt i «vårknipa» og opplever «skjebneår».
 Vitale nettverksstrukturer er bygd opp – vedlikehold og videreutvikling er 

utfordrende uten «katalysator» / «mellomromsaktør».
o Bindeledd mellom regionens aktører, kommuner, politiske miljøer og 

offentlig forvaltning.
o Bidrar til å skape innovasjonsarenaer, og er bidragsyter i andre (KiIN og 

FoU).
o Skognæringsnettverkene er viktige bestanddeler i Skognæringa Trøndelag 

og Skognæringa Kyst.
 Igangsatte tiltak og underprosjekter og gir resultater og må følges opp, ellers kan 

mye stoppe helt opp – her nevnes spesielt aktivitetspådriverprosjektet: 
o Direkte kontakt mot den enkelte skogeier har god effekt.
o Det registreres betydelig økt aktivitet på avvirkning og ungskogpleie, samt 

sterk økning i ønsket om utbygging av skogsvegnettet.
 Egen kommunikasjonsplan er under gjennomføring og må følges opp
 Arbeidet med bedring av rammevilkår, samt innretning av tilskuddsordninger har 

gitt resultater og må fortsette – både i forhold til forvaltning og politiske miljøer
 Kommunal (og privat) veiledningstjeneste er kraftig nedbygget – stort 

kompensasjonsbehov er avdekket.
 Arbeidet i skognettverkene og pådriveraktivitet tillegges betydelig vekt i rapporten 

«Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» fra FM som kom ut høsten 2012.
 Redusert kompetanse i næringa og svakrekruttering sammenholdt med økt 

kompleksitet må ha fokus.
 Prosjektene har en viktig rolle i å SYNLIGGJØRE SKOGNÆRINGA overfor forbruker, 

opinion og politikere. 


