
Skogstrategi for Buskerud (2014-2017).  

Handlingsplanplan 2016  

OMRÅDER Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

Aktiviteten i 
primærskogbruket 

     

 Bruke regionale nettverk aktivt for å nå felles 
definerte mål og tiltak 

Videreføre arbeidet i 
regiongruppene 
Felles tiltaksstrategi for 
skogbruket i regionene 

Etablere kapasitet for 
markberedning 
 

 Regiongruppene 
Næringsaktørene 

 Dele og spre informasjon og kunnskap både i 
og utenfor skogbruket 

Skogdag/-kveld 
 

Mediaoppslag 
Fagdager i regiongruppene 

løpende Regiongruppene 

 Legge til rette for rekruttering, attraktive 
arbeidsplasser og et godt arbeids- og fagmiljø 
i skogbruket 

Velg Naturbruk Videreføre i 2016 løpende FM 

 Stimulere til nytenkning og kreativitet slik at 
nye organisasjonsformer kan bli gjennomført 

Hedmarks/ØK-modell  
Kongsberg-modell 
Prosjekt nabohjelp 

1) Prosjekt «Skogvekst i 
Kongsberg-Numedal» 
2) Prosjektleder på vei, plan og 
skogkultur på Ringerike 

 Regiongruppe 
1) Viken Skog SA 
2)Kommune 
 

Skogfond      

 Synliggjøre aktivt de økonomiske ordningene i 
skogbruket ovenfor aktuelle brukere 

 Informasjon til skogeier via e-
post, SMS, hjemmeside, 
kontorbesøk 
Spesiell fokus nye skogeiere 
Tema på fagdager for skogeiere 

 Kommunene 

 Komme i inngrep med skogeieres aktuelle 
rådgivere og veiledningsapparat, slik at 
enhetlig og riktig informasjon gis i hele fylket 

 «Den nye skogeier»  Skogselskapet 

 Bruke regnskapsførere aktivt i formidlingene 
av skogeiers muligheter knyttet til 
skogfondsordningen og den effekt denne har 
på skogeiers økonomi 

    



 

 

Infrastruktur Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Ha en aktiv holdning til om- og nybygging av 
skogsbilveger 

    

 Ha spesielt fokus på flaskehalser på 
skogsbilvegnettet, herunder bruer 

    

 Gjennomføre årlige vedlikeholdskontroller, 
samt bruke kompetent personell ved 
gjennomføring av resultatkontroller på veger 
som mottar statlig tilskudd 

FM kjøper tjenester av 
vegplanlegger ansatt i Viken 
Skog SA 

 løpende FM 

 Opprettholde en stilling som vegplanlegger i 
fylket 

Vegplanlegger er ansatt i 
Viken Skog SA 

  Viken Skog SA 

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

 Følge opp resultater fra prosjekt 
kommunale veger: 60 til 60 
Administrativ oppskriving der det 
er mulig 
Bruk av DinSkog for å beregne 
kost/nytte 
Gjennomføre årlig møter mellom 
kommune / transportører og 
skognæringa 

vår  Kommune 
 
Kommune 
 
Andelslagene 
 
Kommune 

 Påvirke Buskerud fylkeskommune til å utbedre 
flaskehalser av betydning for skogbruket på de 
fylkeskommunale vegene 

 Etablere faste møtepunkt med 
BFK/SV? 
 

 FM/næring 

 Bidra til å definere flaskehalser for skogbruket 
og skogsindustrien på riksvegnettet 

    

 Skognettverket i Buskerud skal være en aktiv 
part for å kunne realisere tiltak på jernbane og 
terminaler 

    

 I aktuelle saker ha fokus på tilgang på havn og 
tømmerterminaler med god nok kapasitet 

 Videreføre  dialog med 
kommuner/fylkeskommunen i 
saker der det er aktuelt 

løpende FM 



Skogbruksplan Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Kommunene må sette fokus på å få mer effekt 
ut av de investeringene som er gjort ved 
etablering av kommunevise områdetakster  

Brukes aktivt i veiledning 
ovenfor skogeier 

Videreføres  Kommune 

 Bruke data fra skogbruksplanene aktivt for å 
redusere kostnadene i verdikjeden fra stubbe 
til industri 

 Andelslagene må selv ta i bruk ny 
teknologi i egen organisasjon, eks 
DinSkog 

løpende Andelslagene 
 

 Gi skogeier tilbud om økt kompetanse for å 
klare å nyttiggjøre seg alle de dataene som 
ligger i en moderne skogbruksplan 

 Kommune og FM har kjøpt tilgang 
til Din Skog  

 Viken Skog SA 

 Buskerud skal fortsatt være et aktivt fylke med 
tanke på å utvikle skogbruksplanlegging som et 
effektivt verktøy for skogbruket  

 Påvirke sentrale myndigheter i 
forhold til å utvikle skogbruksplan 
som verktøy 

 FM 

 Standardisere skogbruksplanprosessene slik at 
planens innhold svarer til skogeiers behov til 
en fornuftig pris 

 Styringsgruppene i de enkelte 
takstprosjekt 

 Skogeier og 
kommune 

  



 

Trebruk og industri Strategier Pågående tiltak  Nye tiltak Tidsfrist Ansvar for 

oppfølging 

 Bruk av tre som både bygningsmateriale og 
energikilde skal være vurdert ved offentlige 
utbyggingsprosjekter 

 Arbeide aktivt inn i aktuelle 
prosesser/prosjekt 

 Skogbruks-
sjef i 
kommune 

 Etablere samarbeid med andre relevante 
regionale aktører, for å nå nasjonale mål 
definert i Trebasert Innovasjonsprogram og 
Bioenergiprogrammet 

Prosjekt Trebruk 014AS Videreføre arbeidet med Trebasert 
Innovasjonsprogram med 
relevante samarbeidspartnere  
Bidra med «Ordførere for Tre» 

løpende FM 
 
 
Kommune 

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

Bioenergirådgiver Videreføre bioenergirådgiver 31.12.2016 Skog-
selskapet i 
Buskerud 

 Bruk av fyrtårnprosjekt som symbolbruk av 
enkelte prosjekter 

 Vurdere aktuelle 
utbyggingsprosjekt 

løpende Kommune 

Politisk forankring       

 Kommuneadministrasjonen har en oppgave i å 
være aktive overfor lokale politikere for å 
synliggjøre skogbrukets verdiskaping og 
positive betydning i klimasammenheng  

Bidratt ved utarbeidelse av 
klima- og energiplaner i 
kommunene  

Ha et årlig møte med 
politikerne/administrasjon i den 
enkelte kommune hvor 
skogbruk/landbruk står på 
dagsorden 

løpende Kommune 

 Sette skogbrukets betydning på dagsorden 
regionalt, blant annet ved aktiv bruk av media 

 3 oppslag i media hvert år løpende Regiongrupp
ene 

 Skogeierne selv må være aktive forvaltere slik 
at skogbruket får sin rettmessige plass politisk   

    


