
 

 

Skogpådriverprosjekt Namdal  

2014-2016  
Organisering-Rolle-Arbeidsmetoder-Resultater så langt 

Foredrag for Region Namdal, Namsos den 20. november 2015 

Knut Sklett 
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Prosjektet eies av Region Namdal 

 Omfatter: Skognæringa i 14 kommuner i Namdalen, samt Bindal 

 Prosjektansvarlig: Indre Namdal Regionråd (v/daglig leder) 

 Styringsgruppe: 3 ordførere (en fra hver region), 1 representant for 
skogansvarlige i kommunene, samt 1 representant fra næringsaktørene 

Observatører: Fylkesmannens Landbruksavd. og Fylkeskommunen) 

 Finansiering: Fylkeskommuner, fylkesmenn, regionrådene, kommunene, 

skogbrukets rentemidler og næringsaktørene 

 Ansatte: Knut Sklett, prosjektleder 50 %, skogpådriver 50 %                                                                   

  Bjørn Arve Øvereng, skogpådriver 40 %, vegplanlegger 40 %                                       

  Karl-Erik Solum, skogpådriver 50 %                                                                            

  Per Gjellan, skogpådriver 50 % 

 



Prosjektets målsettinger: 

 Hovedmål: Øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i 

Namdalen med hovedfokus på aktivitetspådriving og veiledning 

rettet direkte mot den enkelte skogeier 

 

 Delmål 1: (Utdrag) Øke aktivitetsnivået i næringa i tråd med ambisjonene i 

Sluttrapport (2012) fra fylkesmannen i N-Trøndelag med hovedfokus på veger  

 Delmål 2: (Utdrag) Bedre lokale rammevilkår og videreutvikle etablerte 
samarbeidsstrukturer til beste for verdiskapinga i skognæringa 

 Delmål 3: (Utdrag) Utrede permanent veilednings- og skogpådrivertjeneste i 

Namdalen 



Prosjektets rolle og posisjon 

 «Mellomromsaktør» i skjæringspunktet mellom skogeierne på den ene 

siden, og en sterkt redusert offentlig veiledningstjeneste, samt 

tømmerkjøpernes serviceapparat på den andre siden 

 Hovedfokus på oppsøkende virksomhet rettet direkte mot den enkelte 

skogeier med formål å påvirke til beslutninger om tiltak i egen skog 

 Mellomromsrollen – en katalysator i vedlikehold og kobling mellom ulike 
samarbeidsstrukturer både innen næringa, mot kompetansemiljøer, 

forvaltning og politiske miljøer 

 



Litt om hvordan vi jobber (tiltak): 

 Initiere og følge opp vegplaner fra A – Å 

 Bistå i prosessen fra ide’  til byggetillatelse fra kommunen foreligger 

 Planlegge og utarbeide fullstendig byggeplan – søknad om tilskudd 

 

 Skogbefaringer, gjerne sammen med skogeier /vegeier 

 Hjelp til planlegging og prioritering av tiltak innen vegbygging, skogkultur, sluttavvirkning og tynning 

 Bistå med å løfte opp / gjøre potensielle oppdrag kjent for utførende aktører (partsnøytral opptreden) 

 Motivere til samarbeidstiltak (eiendomsovergripende) – ikke bare innen vegsektoren 

 

 Motivering av «nye» skogeiere 

 Bevisstgjøring om skogressursens verdi og inntektsmuligheter 

 «Apetittvekkerkurs»  - basiskunnskap 

 

 



 Skogdager/skogkvelder – fagarrangementer 

 Samarbeid med skogbruksansvarlige og skogeierlag 

 Motivasjons- og veiledningsprosjekter 

 Nettverk av kompetente skogeiere (motivatorer) opererer i sitt «nærmiljø» 

 Bidra til økt oppslutning i skogbruksplanprosesser 

 Markedsføring av kurstilbud (Aktivt Skogbruk) 

 



Annet som ikke er direkte rettet mot 

skogeier: 

 Nettverksarbeide 

  Kopling mot politiske miljøer, næringsaktører, forvaltning og kompetansemiljøer 

 Ungdomsarbeide  

 Opplæring og oppfølging – sommerjobber 

 Velg Skog, Ungdomsskoler og videregående skoler 

 Media – synliggjøring av næringa, informasjon 

 Messer, bygdedager,  martna og lignende 

 Synliggjøring av næringa, informasjon 

 Knytte kontakter med skogeiere  

 



«Utviklingsprogrammet for byregioner» 

Region Namdal 

 Skogpådriverprosjekt Namdal har fått i oppdrag å drive underprosjektet 

«Effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet» (del av Regional 

utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene) 

 I dette ligger: 

 Gjøre en vurdering av hvilke strategier som må legges til grunn for å få et effektivt 

skogbruk og en lokal utnyttelse av råstoffet 

 Utrede en varig ordning med pådrivertjeneste i skogbruket (j.fr. Delmål 3) 

 Per Gjellan har tatt på seg hovedansvaret for dette arbeidet 

 

 



Grovoverblikk over aktivitetsbildet etter 

ca 21 måneders virketid: 

 Først bemanning: (Vekselvis 3 og 4 fagpersoner) 

 Prosjektledelse 50 % stilling, (+ prosjektansvarlig; daglig leder INR) 

 Skogpådrivere; Gjennomsnitt 170 % stilling til sammen 

 Vegplanlegger 40 % stilling 

 I alt ca 230 avtaler med skogeiere/vegeiere om skogbefaringer/møter ang 

egen skog 

 Aktivitetsoversiktene viser at  mannskapet til sammen har medvirket, eller 

stått som arrangør av langt over 100 møter, messer, skogfaglige 

arrangementer, kurs og lignende (aktivitetsfremmende tiltak og 
nettverksarbeid) 

  

 

 



Hva har vi fått til? 

Vegsektoren først: 

 
 Vært / er i prosess på i alt 107 vegprosjekter (fra ide’ til ferdig bygget) 

 

 Totalt antall meter veg (alle vegklasser)  155 200 meter 

 Herav:  

 Klargjort for byggesøknader til kommunene 64 400 meter 

 Ferdig utarbeidet byggeplaner    37 600 meter 

 Søkt om tilskudd        50 100 meter 

 Gitt tilsagn om tilskudd      32 000 meter 

 Under bygging / ferdiggodkjent    24 000 meter 

 Skrinlagt          12 400 meter 



Spesielt om bilvegsprosjektene 
(skrinlagte prosjekter ikke medregnet) 

Av 143 km veg i prosess er 122 km skogbilvegprosjekter, hvorav nyanlegg 

utgjør 34,4 km og 87,8 km er ombyggingsprosjekter : 

 

 

 

 

Ovenstående bes betraktet i sammenheng med dagens investeringstakt: 

Brutto investeringer i bilvegprosjekter i Namdalen 2011-2014. Sum nyanlegg og 

ombygginger: (Beløp i hele 1000 kr) 

 

 

Merkn: Nyanlegg utgjør i snitt 1,33 km pr år, og 44 % av investeringene, mens 

ombygging i snitt utgjør 7,99 km pr år, og 56 % av investeringene. 

 

 

 

 

Nyanl. og 

ombygg 

Kilometer 

veg 

Volum 

Anslag 

(m3) 

Total 

kostn. 

Anslag Kr 

Kr / 

l.meter 

Kr / m3 

Sum/snitt 122,3 467 000 75 330 000   615,-  161,- 

2012 2013 2014 Sum Snitt / år 

1 655’ 1 851’ 3 148’ 6 654’ 2 218’ 



Ungskogpleie, tynning og 

sluttavvirkning (etter skogbefaringer) 
Etter skogbefaringer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøk i Lierne med avdekking og kvalitetssikring ( via statistikk og kjentmann) 
av 10 000 dekar med behov for  ungskogpleie: (2014) 

Materialet ble bekjentgjort for aktuelle aktører, noe som bidro sterkt til en 
aktivitetsøkning på ca 75 % i forhold til foregående 3-årsperiode. (Nivå 2000 til 
3500 dekar) 

 

Kategori Ant. 

planter 

Dekar Volum, 

m3 

Kjent 

utført 

Planting 82 400 567 Storparten 

Ungskog-

pleie 

13 000 > 50 % 

Sluttavvirk

ning 

27 100 > 50 % 

Tynning      600 < 50 % 



Hva har skjedd med aktivitetsnivået? 

Utført 2010 2011 2012 2013 2014 

Ungskog-

pleie i IN 

i dekar 

 

4 519  

     

6 896 

   

7 285  

 

7 561  

  

 8 956  

Ungskog-

pleie hele 

Namdal i 

dekar 

 

7 517 

 

8 835 

 

10 280 

  

9 865 

 

12 205 

Hogst 

Namdal 

Kubikk, m3 

 

177 700 

 

 

199 800 

  

163 600     

 

213 500 

 

295 300 



Hva har vi ellers oppnådd med 

nettverksprosjektene så langt? 

 Større fokus på skog og skognæring blant «folk flest» 

 Politisk engasjement 

 Oppmerksomhet utenfor vår region 

 Større plass i media 

 Takknemlige og interesserte skogeiere 

 Med økt mulighetsfokusering og framtidstro 

 Økt engasjement blant funksjonærer og andre med tilknytning til næringa 

 Klar tendens til at vi gjennom felles anstrengelser i hele nettverket klarer å 
snu både kompetansesvinnet, og også øke nyrekrutteringen til næringa,  

 OG gjennom alt dette bidra til å utnytte vekstpotensialet i næringa!  

 



Takk for oppmerksomheten ! 

 


