
Nord Trøndelag 
Planting av skog på nye arealer

Pilotfase 2015-18   Oppsummering

Aktivitet – hva erfarte vi – hva foreslår vi -

hva skjer så ?



Mandat
Mål                                             Kriterier

Høste erfaringer med blant 
annet klimaeffekt, 
miljøkriterier og 
gjennomføring før 
oppskalering og utvidet 
implementering av tiltaket

• Planting av norsk gran

• På åpne areal og areal i tidlig 
gjengroingsfase

• På areal med god bonitet

• Lav negativ endring 
albedoeffekt

• På areal som ikke er viktig for 
natur-mangfold, friluftsliv , 
kulturminner og verdifulle 
kulturlandskap
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Arbeidsgruppe
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(9)
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(6  så 17) 

Organisering i Nord - Trøndelag
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Informasjon om prosjektet





Satsingskommuner

Alle fylkene valgte ut slike etter sentral oppskrift

Her 6 : Steinkjer, Namsos, Lierne, Nærøy, Verran, Stjørdal

Svært blandet aktivitet i satsingskommunene, men i sum for lite

Halvveis i prosjektet ble det besluttet at dette ikke var egnet strategi 
for Nord Trøndelag

Bredere satsing, og total 17 kommuner med aktivitet. 42 % av 
aktiviteten i de gamle satsingskommunene



Aktivitet 

Ca 70 % av aktiviteten
er pådriverinitiert



Kommunevis 
aktivitet

Nord Trøndelag
Kommuner *

Tilsagn/godkjent 
pr 1.7.18  i dekar

Antall
søkere

Steinkjer 55 8

Nærøy 164 11

Namsos 428 14

Stjørdal 182 10

Verran 22 3

Lierne 46 3

Grong 184 3

Verdal 158 9

Levanger 142 10

Namdalseid 54 6

Inderøy 128 8

Snåsa 52 3

Flatanger 27 2

Frosta 27 3

Overhalla 192 6

Fosnes 150 2

Indre Fosen  * 116 5

Sum fylket 2127 106



Hva består arealet av ? Arealtyper blant foreslått areal som er inne i analysen (1/3 av total)

«Effektivitetsfaktor»

i analysen

Andre arealtyper:

Fulldyrka A og B jord : 363 dekar, nydyrka etter ca 1977 : 47 dekar

Teknisk areal (fyllinger etc) : 246 dekar



Ivaretakelse av nasjonale målsettinger

Plantingen må gi positive klimaeffekter :

- 97 % av arealet er i lavlandet , i strøk der snøen ikke ligger lenge 
utover våren. Negativ påvirkning på albedo ikke trolig. Positiv 
klimaeffekt avhengig av at nok felt lykkes /blir fulgt opp

Grunnlag for framtidig næringsutøvelse:

- Arealene i all hovedsak vegnære og i terrengmessig gunstige

Akseptable virkninger på naturmangfold og andre miljøverdier: 

- Tilleggsregistreringer med bekymringsfull (?) høy treff %, lokal 
miljøveileder, ikke så engasjerte kommuner ? Sentral miljøsjekk av 
fylkene bidrar til svar.



Andre forhold består av: 

21 % av foreslått areal ble avvist gjennom saksbehandling



Avslag etter jordloven

5 av 17 kommuner er registrert med avslag i slike saker

Avslagsprosent (i forhold til foreslått areal, NB ikke bare 
jordlovsareal) : 48 %, 21 %, 10 %, 5 % og 4%

To «satsingskommuner», Steinkjer og Nærøy med 
høyeste avslagsandel…

Feltene i f.eks Steinkjer skiller seg ikke ut i forhold til 
sammenlignbare kommuner. Forskjeller skyldes primært 
stort sprik i skjønnsvurderinger og evt kommunale 
målsettinger

§ 8 Driveplikt. Siste avsnitt : «Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, 
kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år,  eller at jorda skal 
plantast til med skog,  eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet.»



Miljøverdier vurderinger /erfaringer

Forskjeller mellom fylkene. Nord Trøndelag har 
færre/mindre alvorlige avvik. 

Ikke kystlynghei i materialet her, men dog en del 
naturbeitemark

Mange tilleggsregistreringer i første halvdel av 
pilotfasen. 69 % ga naturtypefunn…. Gjennom 
registreringer og egne erfaringer utviklet vi en 
faglig/praktisk modell for vurderinger. Den fokuserte 
på å lete etter og avdekke areal  med liten 
sannsynlighet for viktig naturmangfold. Oppsummert
i veileder for kommunene.
------------------------------------------------------------------------
Ingen tilleggsregistreringer i kommunal fase tyder nok 
på begrenset kommunal bruk av veileder og at dette 
ikke hadde høyt nok fokus hos kommunene i 
pilotfasen.



Samspillet mellom gjengroingsgrader og konflikttyper



Skjema Grunneiers
innmelding av felt

Søknad om omdisponering Iht jordlov 

Byråkrati («worst case») i en ja sak….

Kommunens klimaskogvedtak
I kommunalt saksbehandlingssystem

Kommunens jordlovsvedtak
I kommunalt saksbehandlingssystem

Kommunens bevilgning 
av tilsagn i ØKS

Fylkesmannens godkjenning
av bevilgning i ØKS

Ldir endelig godkjenning i ØKS

Avtale grunneier & kommune Tinglysingsskjema

Miljøvurderingsskjema, 
evt tilleggsregistrering

Søknad fra grunneier 
om delutbetaling av tilskudd

Kommunens godkjenning, ØKS Fylkesmannens godkjenning, ØKS
(NB Feiloppretting i ca 50 % av sakene)

Ldir’s godkjenning, 
ØKS

Søknad fra grunneier om sluttutbetaling Ny 3 nivå godkjenning…

Kommunens innsending av tinglysing



Byråkrati - en oppsummering
Entydig at både grunneiere og kommuner 
opplever ordningen som byråkratisk krevende. 

De fleste enkeltelement i prosessen er «ok» 
utformet. Det er summen som er problemet. 

Slik den foreligger er dette en skranke for 
søkere, og krever uansett mye bistand.

I en travel hverdag kan dette påvirke 
kommunenes lyst til å være proaktiv for 
ordningen, og uten pådrivere hvem skal da 
«selge» den da ?

Tinglysing – en utfordring både mhp byråkrati 
og søkeres tanker om begrensninger på varig 
arealbruk.



Etableringskostnader – andre forutsetninger i N Trøndelag

Planting , bruk av plantepinner ca 770 kr/da dyrere

Små felt i utgangspunktet dyrere

Mer gjengroingsfelt, flaterydding helt eller delvis 73 % 

Mye mer bruk av markberedning helt eller delvis på 76 % 

Fordyrelse i forhold til de andre prøvefylkene:  1000 – 2000 kr/da



Erfaringstall kostnader

Samlet

Snitt 3380 
kr/da

Planting

Snitt 1800 
kr/da

Flaterydding

1500 kr/da

Store sprik !

Andre utgifter

Mva

grøfterensk

Markberedning

Snitt 800 kr/da



Eksempel på rydding av gjengroingsfelt



Eksempel på rydding av gjengroingsfelt



Hovedtema for forbedringer, uprioritert

Miljøkrav - avklaringer / «verdivalg»

Jordlovshåndtering - innskrenke antall saker

Byråkrati - redusere , substitutt for tinglysing ?

Kostnadsstyring - kostnadstak !

Grunneierinteresse /eierskap  - «motivasjonstilskudd»

«Mye» bør endres

Innbyrdes sammenheng mellom flere punkter og tiltak under de. 



Landbrukstellingen 2010 :
Nord Trøndelag og Rogaland, lavest andel 
jordbruksareal
ute av drift på landsbasis.

Andel «åpen fastmark» på landbrukseiendommer:
Rogaland: 44,3 %
Nordland: 40,9 %
Nord Trøndelag: 35,3 %   

Av produktiv skogsmark er andelen barskog :
Nord Trøndelag 89 %  (196 500 dekar lauvskog)
Nordland 46 %  (2 102 700 dekar lauvskog)
Rogaland 42 %  (663 400 dekar lauvskog)

Forskjeller i fylkenes potensiale , særtrekk ved Nord Trøndelag

Oppdragsrapport 01/2008 Skog og landskap, «planlagt skogreisingsareal»:
Nordland : 720 000 dekar, Rogaland 540 000 dekar, Nord Trøndelag 126 000 dekar



Ikke alle er like glade i prosjektet…..



Gitt en god del forbedringer kan en 
nasjonal ordning bli hensiktsmessig og 
rimelig effektiv

Miljøtemaet er krevende og handler om 
politikk, systemavklaringer, risikonivå, 
prioritering av verdier og kamp om 
sannheter ?

Prosjektet evalueres nå , med uvisst 
resultat , mange «motspillere» , sprikende

forskning.

Framover ?


