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Landbruksdirektoratet

FORVALTNINGENS PLANTYPER

Plantype Varighet Arealomfang Tilskudd

Hovedplan Løpende for de 

neste 10 årene

En hovedplan per fylke Kun overordnet 

tilskuddsbehov

Handlingsplan De neste 3-4

årene

En handlingsplan per 

kommune

Vurdering av 

tilskuddsbehov

Skogplan-

prosjekt

1-3 år Flere kommuner 

sammen, en kommune 

eller del av en 

kommune 

Tilskudd kan nå 

settes i  ansvar



Landbruksdirektoratet

SKOGBRUKSPLANPROSESSEN

Sluttleveranse

Avslutning

2017 2020

Kontakt med 
kommune

Avtale
Slutt-

kontroll

Tilskudd
Tilbuds-

innbydelse

Oppstart hos 
oppdragstaker

Tilsagn 
om 

tilskudd

Forprosjekt / Planprosjekt i ØKS

2015

Omfang?

Grunndata?

Kostnad?
Tilskuddsbehov?

Handlingsplan i ØKS

"Budsjett "
3-4 år før oppstart

Resultat
Økonomi og omfang

Planoppdraget



Landbruksdirektoratet

NDH OG SKOGBRUKSPLANLEGGING

• Kvalitetsmessig gode data

• Heldekkende og nyttig for næring 
og forvaltning i mange år (DTM)

• Muliggjør store, region- og 
landsdekkende prosjekt

• Kostnadsbesparende for skogeier
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• Store datamengder som vi ikke 
klarer å utnytte mens de er ferske

• Avveining mellom prosjekt dersom 
det skal utbetales tilskudd – noen blir 
satt på vent

• Skogbruket har mindre/liten 
innflytelse på kravspesifikasjonen



Landbruksdirektoratet

LASERDATA TIL SKOGPLANLEGGING
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Skogspekk NDH Mulige avbøtende tiltak ved bruk av 

NDH-data

Skannevinkel 15-17o Har også 

brukt 20 o

20 o OK for skog

Punktmengde 0,5-5,0 pkt/m2 2 og 5 

pkt/m2

Kan forekomme i 

samme 

prosjektområde

Dersom det flys med ulike fly- høyder 

må områdene behandles med separate 

prøveflater og beregninger 

Sesongvariasjon Nei Har også 

forekommet

Ja Skal tilstrebe lik 

sesong

Må kompensere for tilvekst og 

eventuelt ta ut lauvområder fra 

lasertaksten, dvs ikke bruke prøveflater 

med > 50% volumandel lauv  

Antall laserindivid 1 stk Har 

forekommet, 

men har blitt 

løst med 

bruk av flere 

prøveflater 

og ekstra 

beregninger

1 eller 

flere

Vil avhenge av 

framdrift og 

værforhold

Kan føre til at takstområdet må deles 

inne i delprosjekter dersom det er store 

avvik. Vil oftest være en kombinasjon 

av annet instrument og annen 

vekstsesong

Skannings-

blokker

100-1000 km2 Normalt en 

kommune 

eller del av 

en kommune

1000-

1350 km2

Minimum en 

kommune, men også 

deler av flere 

kommuner

Fellestakster med flere kommuner i et 

Planprosjekt



Landbruksdirektoratet

FRA NDH-PILOT ØSTFOLD 2015
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2 pkt/m2 
 tre ulike lasere

• ALS70 HP (grønn)

• ALS70 CM (brun)

• TITAN (blå)

5 pkt/m2 
 to ulike lasere

• ALS70 HP (rød)

• TITAN (blå)



Landbruksdirektoratet

NDH-DATA: 
SKOGAKTØRENES ULIKE ØNSKER
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Aktør Hva Hvordan

Skogeier • Skogplan med miljøregistreringer

• Ressursoversikt med miljøregistreringer

• Grunnlag for sertifisering

• Kvalitetsmessig godt nok for tømmersalg

• Grunnlag for langsiktige/bærekraftig 

hogstkvantumsberegning

• Grunnlag for planlegging av aktivitet

Takstfirma • Tilgang til gode grunnlagsdata er 

avgjørende for kvaliteten på 

Skogplanen/Ressursoversikten

• Homogene data for å holde kostnadene nede

• Sikre leveranser innenfor gitte tidsplaner

Offentlig forvaltning • Heldekkende

• God kvalitet som kan beskrives

• Sikre leveranser innenfor gitte tidsplaner

• Datakontroll

Skogeier-

organisasjonene

• Heldekkende? • Betalt av det offentlige

• Leveranse av ressurskart

Tømmerkjøpere • Heldekkende • Leveranse av ressurskart



Landbruksdirektoratet

STATUS
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