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Nøkkeltall for skog og skogbruk i Oslo og Viken
Areal
Totalt skogareal 14 099 km²
Areal produktiv skog 11 759 km²

Skogareal med spesielle restriksjoner
Skogareal omfattet av skoglovens markaforskrift 1 260 km²
Vernet areal - produktiv skog 535 km²
Båndlagt etter andre formål (nøkkelbiotoper, naturtyper, osv.) 1 412 km2

Vernskog - produktiv skog 334 km2

Skogvolum og tilvekst
Stående kubikkmasse 180 millioner m³
Treslagsfordeling 45 % gran, 17 % furu, 38 % lauv
Årlig tilvekst 4,83 millioner m³

Aktivitet
Gjennomsnittlig årlig avvirkning (2017-2019) 2,8 millioner m³ (herav gran 1,9 millioner m³)
Planting (2020) 9,3 millioner planter
Ungskogpleie (2020) 96 000 dekar

Skogeiere og infrastruktur
Antall skogeiendommer større enn 50 dekar 14 800
Skogsbilveier 10 900 km

Verdiskaping
Førstehånds bruttoverdi på innmålt tømmer (2020) 1,0 milliard kroner
Årlig verdiskaping skogbruk og skogindustri (estimert) Ca. 8 milliarder kroner
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Tømmer levert til industri 2020 - fylkesvis
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Skogindustri:
- Hallingdal trepellets - 70`m3
- Moelven Numedal AS - 200`m3
- Holmen Hellefoss - 100`m3
- Bergene Holm Hof - 230`m3
- Begna Bruk AS - 200`m3
- Moelven Sokna AS + pellets - 300`m3
- Splitkon AS - KL-tre
- Moelven Eidsvoll Værk AS - produsere listverk
- RingAlm Romerike - 105`m3
- Borregaard fabrikker - kjemi (1 mill. m3)
- Norske Skog Saugbrugs - papir
- Treklyngen - under etablering
- Statkraft Hurum - under etablering
- KL-tre – Østfold - under etablering

2007 – 2013: Bortfall av foredlingsindustri
Ta vare på gjenværende industri og sagbruk
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• Utarbeide en enhetlig skogforvaltning i 
regionen

• Forene tidligere satsingsområder
• Behov for felles signaler for prioritering 

av innsats, tilskudd og liknende

• Planen finner dere på nettsidene våre:
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/

Bakgrunn for planen

Statsforvalteren I Oslo og Viken / Terje Johannessen

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/
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• Planen er utarbeidet i samarbeid med 
kommunene og Kontaktutvalget for 
skogbruk i Oslo og Viken.

• Vi har mottatt 29 høringsinnspill til 
utkastet av denne handlingsplanen, 
som vi har forsøkt å imøtekomme eller 
utdype i den endelige versjonen

Medvirkning og prosess

Statsforvalteren i Oslo og Viken
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• Sterkt økende folketall i regionen, ulik 
bruk av skogen

• Det grønne skiftet - Etterspørsel etter 
fornybare materialer

• Verdiskaping og industri
• Skogen som klimafaktor
• Eksport og infrastruktur

Kapittel 1: 
Bakgrunn - Utviklingstrekk i skogbruket

Bruken av massivtre/KL-tre er økende i regionen (Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken) 
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• Lover og forskrifter
• Nasjonale føringer
• Befolkning rekreasjon og friluftsliv
• Biologisk mangfold og vern
• Skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer

Kapittel 2: Rammer og føringer

Skiløype på skogbilvei (Foto: Terje Johannessen)
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• Skogbehandlingen skal baseres på faglig 
kunnskap 

• Skogproduksjon og økonomi skal 
vurderes sammen med en rekke faktorer 
som biologisk mangfold, 
vannforvaltning, friluftsliv, kulturminner 
og klimahensyn

Forutsetning for skogbruket som 
næringsvirksomhet:
• Lovverk
• Forskrifter
• Sertifisering (PEFC og FSC)

Bærekraftig skogbruk

Skogen har biologisk viktige områder med betydning for et stort antall arter (Foto: Statsforvalteren i 
Oslo og Viken)
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Kapittel 3: Satsingsområder i handlingsplanen
Satsingsområde 1 Bærekraftig skogproduksjon og effektiv bruk av virkemidler
1.A Bærekraftig skogproduksjon

1.B Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning

1.C Skogbruksplan med miljøregistreringer 

Satsingsområde 2 Infrastruktur og utvikling 
2.A Infrastruktur og tømmertransport

2.B Utvikling og rekruttering 

Satsingsområde 3 Skog- og trebruk som del av klimaarbeidet i regionen 
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Oppsummert:

• Økt aktivitet på 
skogkultur

1.A Bærekraftig skogproduksjon  
Mål: 
• Opprettholde og øke aktiviteten og verdiskapingen i skogbruket gjennom bærekraftig 

forvaltning av skogen  

• Hogst (uten tynning) bør ligge på ca. 2 700 000 m3

• Tynningsaktivitet skal ligge på ca. 260 000 m3

• Ungskogpleiearealet skal ligge på minst 110 000 dekar 

• Plantetallet skal ligge på ca. 10 000 000 planter 

• Markberedningsarealet bør ligge på ca. 16 000 dekar. Aktualitet og metode må være 
tilpasset det aktuelle stedet

Tiltak: 
• Skogkultur skal ha høy prioritet både i skognæringen og i offentlig skogforvaltning

• Skognettverkene og Kontaktutvalget for skogbruk skal påvirke innsatsområder og 
utvikling 

• Alle aktører skal arbeide for informasjon til skogeiere for å bidra til økt kunnskap om 
skogkultur og økonomiske virkemidler 
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Oppsummert:

• Økt omsetning av 
skogfond

• Målrettet bruk av 
tilskudd i regionen

• Aktivitetstilskudd til 
ungskogpleie

1.B Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig 
tilskuddsforvaltning 
Mål: 
• Tilskuddsmidlene i regionen skal rettes mot tiltak og områder der de gir størst effekt

• Skogeiere og regnskapsførere skal være godt informert om de mulighetene som 
ligger i de økonomiske ordningene i skogbruket 

• Rådgivningsapparatet skal bidra til økt omsetning av midler som står inne på 
skogfond i regionen 

Tiltak: 
• Kommunene bør legge til rette for felles tilskuddssatser og tiltaksstrategier der det 

er hensiktsmessig 

• Ungskogpleie bør være et prioritert tiltak

• Markberedning bør være et prioritert tiltak på egnede arealer

• Forvaltningen skal legge til rette for å innføre et aktivitetstilskudd til ungskogpleie 

• Aktørene skal sende ut informasjonsmateriell om skogfond fra Skogkurs til 
regnskapsførere, og legge til rette for kurs

• Ha bruk av skogfond som tema på arrangementer med næring og forvaltning
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Oppsummert:

• Gode planer for 
skogeier

• Kursing i bruk av 
planene

1.C Skogbruksplan med miljøregistreringer 
Mål: 
• Bidra til å utvikle skogbruksplanlegging med miljøregisteringer som et godt og 

effektivt verktøy for skogbruket 

• Skogbruksplanlegging skal brukes aktivt for å bidra til økt skogkulturaktivitet og et 
rasjonelt og effektivt skogbruk 

Tiltak: 
• Legge til rette for bedre tilbud om kurs og opplæring i bruk av skogbruksplan med 

miljøregisteringer, i samarbeid med leverandørene av skogbruksplaner, skogbrukets 
organisasjoner og Skogkurs 

• Skognæringen fortsetter å utvikle skogbruksplan med miljøregisteringer som et godt 
og forståelig verktøy for skogeiere. Forvaltningen bidrar gjennom takstutvalgene 
innenfor gitte rammer 

• Data fra skogbruksplanene må brukes aktivt innenfor gjeldende regelverk for å 
redusere kostnader i verdikjeden fra stubbe til industri
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Oppsummert:

• Ombygging av 
eksisterende veinett

• Rasjonelle 
transportløsninger i 
regionen

• Prioritere bruk av 
vegplanleggere

2.A Infrastruktur og tømmertransport 
Mål: 
• Skogbrukets- og skogsindustriens transportkostnader skal reduseres 

• Aktivitetsmål ombygging av skogsbilveg: 100 km pr år 

• Aktivitetsmål nyanlegg av skogsbilveg: 15 km pr år 

Tiltak: 
• Kommunene skal prioritere om- og nybygging av skogsbilveger i sine 

tilskuddsstrategier
• Skognæringen bør legge til rette for, og opprettholde, minst to stillinger som 

vegplanleggere i Oslo og Viken 

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

• Fullføre Flaskehalsanalyse-prosjektet for veier i skogbruket

• Oppskrive viktige veier for skogbruket

• Prosjekt for kartlegging av vedlikeholdsbehov av bruer på skogsbilvegnettet

• Skognæringen, sammen med det offentlige veiledningsapparatet, bør ta en 
koordinerende rolle i veiledning av vegforeninger og transportører for å sikre 
kunnskap om gjeldende vegstandarder og behov for ombygging 
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Oppsummert:

• Samarbeid om 
skogkultur

• Rekruttering og 
kompetanse i alle ledd

2.B Utvikling og rekruttering 
Mål: 
• Samarbeid mellom forvaltningen og næringen om effektive løsninger for å 

følge opp skogkulturaktiviteten 

• Det skal være nødvendig rekruttering og kompetanseheving innen 
skogbruket i regionen

Tiltak: 
• Aktørene skal utrede hva som er mulige nye samarbeidsløsninger mellom 

skognæringen og forvaltningen for å få opp aktiviteten innenfor skogkultur 

• Opprettholde kapasiteten på utdanningstilbudet innen naturbruk i regionen

• Videreføre ordningen med stipend innen naturbruksutdanningene

• Bruke kurstilbudet til Skogkurs o.l. for å utvikle skogeiere og ansatte i 
forvaltningen
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Oppsummert:

• Det offentlige som 
premissgiver og 
innkjøper

• Skogbruk i landbrukets 
klimaarbeid

• Rådgivning og 
kunnskap

3. Skog- og trebruk som del av klimaarbeidet i 
regionen 
Mål: 
• Øke bevisstheten rundt skog- og trebruk som et klimatiltak 

• Øke bruken av skogbasert bioenergi til oppvarming 

• Øke bruken av tre i byggerier 

Tiltak: 
• Kommunene, som eiere av mange formålsbygg, må stimuleres til å bygge med tre i 

bærende konstruksjoner og bruke bioenergi til oppvarming
• Skogansvarlige i kommunene bør bidra til at skog- og trebruk blir tatt inn som 

klimatiltak i kommuneplaner og relevante temaplaner
• Statsforvalteren som planmyndighet har en rolle i å fremme skog- og trebruk i 

høringsinnspill til kommunale og regionale planer, samt i egne planer

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

• Statsforvalteren, i samarbeid med fylkeskommunen, skal gjøre støtteordningene og 
rådgivningsapparatet for trebruk mer kjent for kommunene og andre aktuelle aktører

• Aktørene har en viktig rolle i å holde det regionale partnerskapet for landbruk 
orientert om saker som er viktig for næringsutvikling innen skog- og trebruk

(Det regionale partnerskapet for landbruk består av Innovasjon Norge, Viken fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt næringsorganisasjoner)
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Eksempel: Bruk av tre, støtteordninger
Støtteordning Aktør Beskrivelse

Bioøkonomiordningen Innovasjon Norge Innovativ bruk av tre
Fornybar energi i 
landbruket

Innovasjon Norge Bioenergi

Investeringsmidler i 
landbruket (IBU)

Innovasjon Norge Ekstra tretilskudd til landbruksbygg 
innenfor prioriterte områder tradisjonelt 
landbruk

Skogtiltaksfondet Skognæringen Støtter utvikling i deler av verdikjeden 
for tre

Klimasatsordningen Miljødirektoratet Kommuner og fylkeskommuner kan 
søke støtte til miljøriktige valg, eks. bruk 
av tre

Tilskudd til 
næringsutvikling og 
innovasjon

Fylkeskommunen Støtte til utviklingsprosjekter og tiltak 
som tilrettelegger for et omstillingsdyktig 
næringsliv, legge til rette for nye grønne 
næringer basert på fornybare ressurser 
og innovativ teknologi

Tilskudd til 
næringsutvikling, 
rekruttering og 
kompetanseheving i 
landbruket

Fylkeskommunen Støtte til regional næringsutvikling, 
rekruttering og kompetanseheving med 
mål om å styrke verdiskapingen i 
landbruket

Støtte til næringsutvikling SIVA Mulighet for støtte til næringsutvikling i 
treindustrien

Skattefunn Forskningsrådet Mulighet for støtte til bruk av tre
Støtte til bærekraftige 
materialvalg

ENOVA Mulighet for støtte til bruk av tre

Regionale 
forskningsfond

Mulighet for støtte til bruk av tre

Oversikt over støtteordninger/aktører der det er mulig å søke om støtte til bruk av tre i regionen. Med forbehold om 
feil og regionale føringer.
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Mål om at handlingsplanen skal fungere som et rådgivende 
dokument både for forvaltningen og næringen i regionen, 
og gi grunnlag for felles prioriteringer og satsingsområder

Oppfordring: 
• Kommunene tar inn satsingsområdene i sine tiltaksstrategier 

og andre relevante planer
• Sett planen på agendaen i treffpunkter med næringen, 

skogeierlag o.l.
• Utarbeide mer detaljerte tiltaksplaner i samarbeid med lokale 

skognettverk
• Bruk planen som et oppslagsverk når det er spørsmål om skog 

og skogbruk

Hvordan skal vi sikre oppfølging av planen i 
regionen?

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Forslag til lokale skognettverk
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- Statsforvalteren tar initiativ til regionale skogmøter
- Diskutere prioriterte tiltak ift satsningsområder

- Statsforvalteren og Viken fylkeskommune vil samarbeide om fokus på Klimatiltak i 
skogbruket

- Fokus på arbeidet mot førstelinja 
- Aktivitet med fokus på skogeiere via andre aktører
- Trebruk – egen satsing i Viken fylkeskommune, men viktig med kunnskap ut

Det finnes allerede i dag eksempler på gode samarbeidsformer – blant annet bidrar 
Hallingskog inn i Grønn vekst Hallingdal, se: www.gronnveksthallingdal.no
- blant annet 3 videoer om skogbruk og det grønne skiftet   

Veien videre

http://www.gronnveksthallingdal.no/


Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Du finner mer informasjon 
om Statsforvalteren i Oslo og 
Viken på vår nettside
www.statsforvalteren.no/ov

Husk å melde deg på 
nyhetsvarsel fra vår nettside

Takk for oppmerksomheten!

Foto: Terje Johannessen

+47 99584969

Seksjonssjef skogbruk og arealforvaltning Helge 
Nordby

http://www.statsforvalteren.no/ov

