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Skogbruksplaner er i vinden!
Tilliten til produktet er styrket!
Ingen tema drar flere skogeiere 

til skogkvelder 
Høye bestillinger
Mer bevisste kunder
Brukes mye mer enn tidligere



Samfunnets forventninger 
til skogbruket

• Bærekraftig ressursforvaltning

• Svarer på framtidas klimautfordringer

• Tar tilstrekkelige miljøhensyn

• Verdiskapende

Ivaretas gjennom gode skogbruksplaner!



Bærekraft - utvikling av skogressurser
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KLIMA
CO2-BINDING I 

SKOG

Klimakur 2030
- økt fokus på skog i rapporten
- lite omtale av skog i 

media i etterkant
- effekter oppnås kun med 

grundig planlegging og 
god styring

CO2-binding må highlightes i 
skogbruksplanen



Miljøhensyn
• Biologisk mangfold

• Kulturminner

• Friluftsliv

• Landskapsplanlegging



Hvordan skape størst mulige verdier?
● Informasjonen i en god 

skogbruksplan er avgjørende
● Invester og hogg til rett tid

«Timing» er viktig!
● Gjennomfør tiltaket riktig!

Fra Sæter i Ringsaker, 420 moh, 57 år – gjennomsnittlig volum 95 m3 pr dekar, 80% sagtømmer



Informasjon om 
ungskogfasen er 
avgjørende!
Vi har gode metoder for å registrere og 
beregne all annen skog med fjernmåling, 
men ikke i skogens tidlige fase. 

Her er det fortsatt nødvendig med 
markbefaringer.



Skogbruksplan som grunnlag 
for innkjøp av tømmer

• Innkjøp av tømmer drives fortsatt etter
“hestehandelprinsipper”

• Tømmeroppgjøret “ble det som det ble”

• Skogeierne må kunne kreve et nøyaktig estimat på hva de 
sitter igjen med etter en drift 

• Tømmerinnkjøperne må bort fra å kjøpe inn tømmer uten
å være konkrete på hva sluttsummen til skogeierne blir

• Data fra skogbruksplanen må kunne gi et nøyaktig estimat
på hogstutfall og økonomisk resultat med input fra ulike
prislister

• Data fra tidligere hogster vil beregne risikoen for at riktig
pris blir gitt



Skogbruksplan – bare 
muligheter

• Grunnlag for bærekraftig forvaltning

• Vil bli krav i all sertifisering 
• Skogbruksplan har lenge vært krav i 

FSC
• Kan bli krav om skogbruksplan i 

PEFC ved neste revisjon

• Setter skogeier i stand til å optimalisere 
sine skogressurser gjennom forslag om 
tiltak og nøyaktige ressursregistreringer



Konkurranse om 
planoppdrag
• En viktig premissgiver for dagens 

skogbruksplanlegging er Staten -
finansierer gjennomsnittlig 80% av 
kostnadene ved skogbruks-planleggingen i 
Norge

• Tilstrekkelig konkurranse om oppdragene 
er en forutsetning for å fortsette slik vi 
driver i dag

• I dag er det kun reell konkurranse om 
oppdragene i deler av landet



Skogbruksplan –
Innhold og kvalitet
• Framtidens skogbruksplan er digital

• Vi må ha respekt for at alle ikke er der enda

• En plan er mer enn en ressursoversikt

• Gode forslag til skogbehandling

• Legge tydeligere vekt på voksestedsparameter. Blir i liten
grad registrert i dag

• Vi må ikke bli tatt for dårlig kvalitet på miljøregistreringer

• Skogbruksplanen blir stadig mer digital – på tide å 
realisere tanken om å oversette data sli at de blir mer
forståelig for folk flest



REKRUTTERING
-TILGANG PÅ NY ARBEIDSKRAFT?



Hva skal vi digitalisere og 
automatisere?

Ko
m

pe
ta

ns
e

Vanskelighetsgrad

Frustrasjon

Mestring

Kjedelig

Digitaliser det som er kjedelig, 
risikabelt og ensomt. Men hva er det?




