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1. Innledning 
Meld. St. 9 (2011- 2012) om landbruks- og matpolitikken vektlegger skogens viktige nærings- 
og klimapolitiske rolle. Regjeringen har gjennom Meld. St. 21 (2011 – 2012) Norsk 
klimapolitikk vektlagt at skogen skal forvaltes og brukes bærekraftig for å sikre et høyt 
opptak av CO2, slik at karbonlageret i skogen øker. 
 
Skogen er en viktig binder av CO2. Mengden CO2 som blir tatt opp og bundet i skogstrærne 
tilsvarer ca. 50 prosent av samlet CO2 utslipp fra industri, transport og privat oppvarming i 
Vestfold. Bruk og fornyelse av skogen bidrar således til utnyttelse av skogens potensiale til å 
binde CO2. Kulturskog av gran har størst tilvekst og er således viktig av klimamessige årsaker. 
Tømmertilveksten kan økes på de fleste eiendommene i fylket ved å drive en aktiv og god 
skogkultur med planting og ungskogpleie. 
Økt bruk av trevirke som substitutt for stål og betong bidrar til å konservere karbonet på en 
måte som minsker utslippet til atmosfæren. Samtidig som økt bruk av bioenergi som 
substitutt for olje og gass har en tilsvarende effekt.  
Skogen i Vestfold, som har en tilvekst på ca. 750.000m3 stammevolum, binder ca. 0,6 mill. 
tonn CO2 ekv. per år. Ved å utnytte skogens produksjonsevne kunne den ha bundet ca. 0,8 
mill. CO2 i stammevolumet.  
 
Skogbruket i Vestfold skal drives på en framtidsrettet og bærekraftig måte. Det krever et 
godt kunnskapsgrunnlag for å foreta riktige avveininger mellom økonomi, økologi og 
hensynet til friluftsinteressene. Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer er derfor et 
sentralt virkemiddel i skogpolitikken. Gjennom dette arbeidet får skogeierne en meget god 
oversikt over skogressursene som finnes på skogeiendommen, samtidig som de også får 
oversikt over skogområder hvor hensynet til det biologiske mangfoldet bør veie tyngst.  
Skogbruksplanleggingen med miljøregisteringer skaffer også det offentlige svært gode 
oversikter over skogressursene som gjør det lettere å utøve skogpolitikken både lokalt og på 
regionalt nivå.  
 
Et hensiktsmessig skogsveinett bidrar til store kostnadsreduksjoner knyttet til skogsdrift og 
eiendomsforvaltning. I tillegg til redusert terrengtransport ved foryngelseshogster og 
tynninger, har skogsbilveiene stor verdi i forbindelse med forvaltning av skogen, herunder 
etterarbeider og oppbygging av ny skog og videre skjøtsel. Sammenliknet med 
terrengtransport gir helårs skogsveier bedre mulighet til å utnytte sesongvariasjoner i priser 
og avsetningsforhold for tømmer. Rasjonell adkomst til skogen bidrar også til bedre 
muligheter for mer stedstilpasset skogbruk med drifts- og foryngelsesmetoder som kan gi 
positive miljøgevinster, bl.a. økt bruk av lukkede hogstformer, naturlig foryngelse og økt 
treslagsblanding der skogforholdene gjør dette mulig. Skogsveinettet gir også muligheter for 
friluftslivet og annen næringsvirksomhet enn skogproduksjon.  
 
Det fremgår av St. meld. Nr. 9, (2011 – 2012) at regjeringen vil sikre planlegging og 
saksbehandling ved bygging av skogsveier som ivaretar næringens behov for infrastruktur, 
samtidig som det tas hensyn til blant annet viktige områder for biologisk mangfold og 
områder med nasjonalt viktige verneverdier. 
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Regionalt skog- og klimaprogram skal ta utgangspunkt i de eksisterende ordningene:  

 Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (reguleres av egen forskrift) 

 Tilskudd til skogsveier og drift med taubane og hest (denne reguleres av forskrift om 
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket).  

 Tilskudd til næring og miljøtiltak i skogbruket (Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket). 

 
 

2. Fakta om skogbruket i Vestfold 
 

Nøkkeltall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogbruksarealet i Vestfold er på 1,23 mill. dekar og utgjør omtrent 55 prosent av fylkets 
landareal. Vestfoldskogbruket preges av mange små eiendommer. Ca. 85 prosent av 
skogeiendommene er under 500 dekar. Nesten halvparten av det produktive skogarealet 
ligger på eiendommer under 1000 dekar, og mer enn 60 prosent av tømmervolumet avvirkes 
på disse eiendommene. Fire store skogeiendommer (Fritzøe Skoger, Selvik bruk, Eidsfos verk 
og Sande kommuneskog) utgjør 23 prosent av skogarealet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,23 mill. daa produktivt skogareal 

 13,7 mill. m3 stående volum  

 792.000 m3 årlig tilvekst 

 3.500 skogeiendommer (gjennomsnittlig skogeiendom 300 daa) 

 Gjennomsnittstall for de siste 10 år: 
- Samlet avvirkning 292.500 m3 pr år 
- Tilplantet 5.300 daa pr år 
- Utført ungskogpleie på 16.800 daa pr år 

 I 2010 ble det solgt tømmer og ved til en verdi av 124 mill. kroner 

 Samlet representerer industri knyttet til videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 
milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter (2005) 
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Figur: Avvirkningsvolum fordelt på eiendomsstørrelse (kilde: SSB) 

 
 

Det dominerende treslaget er gran som utgjør vel halvparten av stående volum. Lauvskog 
utgjør ca. 35 prosent, mens furuskog utgjør ca. 15 prosent av volumet. Siden 
Landsskogtaksteringen begynte sine registreringer i 1922 har skogressursene i fylket økt 
betydelig. I 1922 stod det i gjennomsnitt 6,2 m3 tømmer uten bark per dekar. I dag er 
gjennomsnittlig tømmervolumet pr dekar 10,8 m3. Landsskogtaksteringen i 2000-2004 viser 
at den yngre produksjonsskogen av gran vokser raskere enn tidligere erfaringsmodeller 
skulle tilsi. Det gunstige jordsmonnet i store deler av fylket, kombinert med lengre og 
varmere vekstsesonger kan være noe av forklaringen på en slik utvikling.  
 
Siden 1950–tallet har den årlige avvirkning i fylket ligget relativt stabilt rundt 300.000 m3. Et 
unntak var uttak av mye gammelskog i forbindelse med store angrep av granbarkbille på 
begynnelsen av 80-tallet. Fra 1990 – 2003 var skogbruket inne i en periode med lave 
tømmerpriser, tilpasning til strengere miljøkrav og nedleggelse av treforedlingsbedrifter, 
som ga utslag i mindre aktivitet i skogen, også i Vestfold. Fra 2004 har trenden snudd, og i de 
siste fem årene har den gjennomsnittlige årlige avvirkningen vært på nesten 340.000 m3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Treslagsfordeling av avvirket tømmer til industriformål (Kilde: skogfondregnskapet) 
 

I perioden 2007-2011 har det vært hugget hardt i kulturbestand på høye granboniteter der 
tilvekst og volum i sluttavvirkning er langt høyere enn i naturskog. Den årlige avvirkningen 
ligger nå tett oppunder balansekvantum i flere kommuner. I takt med avvirkningen plantes 
det gran i hele fylket. I 2010 ble avvirket tømmer erstattet med ca. 1 million utsatte planter 
(2,7 planter pr. m3 tømmer). I forhold til avviklet areal, framtidig arealdisponering og 
områder der forholdene ligger til rette for naturlig foryngelse er det et godt grunnlag for ny 
skogproduksjon. Størrelsen på arealet hvor det utføres ungskogpleie samsvarer imidlertid 
ikke med foryngelsesarealet.  Beregninger som bygger på avvirkningene i en 10-årsperiode 
tilsier at det er behov for ungskogpleie på vel 20.000 dekar hvert år. I 2010 ble det utført 
ungskogpleie (inkl. ugrassprøyting) på ca. 16.000 dekar.  
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Figur: Forholdet mellom volum avvirket og 
investeringsnivå fra 1995-2011 (Kilde: 
Skogfondregnskapet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: Investeringer i 
oppbygging av ny skog i 
perioden 1997 - 2011 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
For å kunne utnytte skogressursene på beste måte er det nødvendig å ha et godt 
skogsveinett. Sammenliknet med landet for øvrig er skogsveinettet i Vestfold relativt godt 
utbygget. I alt er det registrert 1.225 km skogsbilveier i fylket. Dette tilsvarer en tetthet på 
10,3 meter vei per hektar. Dersom en tar med det offentlige veinettet som går igjennom 
skogen og som har direkte betydning for skogsdriften, blir veitettheten 14,8 meter per 
hektar. Behovet for utbedringstiltak med tanke på at veiene skal kunne brukes til uttransport 
av tømmer med moderne tømmerbiler er derimot stort. I 2008 ble det utført en 
tilstandsregistrering av skogsbilveier i Andebu kommune. Registreringen viser at 35 prosent 
av veianleggene ikke tilfredsstiller dagens krav til tømmertransport. Dette gir indikasjoner 
hvor stort oppgraderingsbehovet er i fylket.  
 
Råstoffet fra skogen har stor betydning for skogbruksbasert virksomhet i fylket. Bedrifter 
innen trelast, trevare og treforedling er avhengig av råstoff fra skogbruket. I perioden 2004-
2005 gjennomførte fylkesmannen bedriftsbesøk i alle kommunene for å framskaffe oversikt 
over den aktiviteten trebasert industri representerer. Resultatet av undersøkelsen er 
presentert i rapporten «Bedriftsundersøkelse i Vestfolds treindustri 2004/2005». Samlet 
representerer industri knyttet til videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 
milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter. 
Trebearbeidende industri og sagbrukene står for henholdsvis ca. 60 og 20 prosent av 
verdiskapingen. Snekkerbedrifter, laftebedrifter, samt kunst og håndverksbedrifter utgjør til 
sammen ca. 7 prosent. Det er behov for å ajourføre kildematerialet for å få en oppdatert 
oversikt over den trebaserte industrien i fylket.  
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I forhold til naturkvaliteter og biologisk mangfold er det også knyttet betydelige interesser til 
skogen. I løpet av de 10 årene som er brukt på å taksere miljøverdiene i Vestfoldskogene er 
3 prosent av det produktive skogarealet blitt ut figurert som nøkkelbiotoper. Skogarealene 
ved byene har en spesiell viktig funksjon som arena for friluftsliv og rekreasjon. Da all 
skogsdrift skal skje med bakgrunn i Skogbrukets miljøstandard sikrer dette en god 
ivaretakelse av biologiske og rekreasjonsmessige verdier i skogene. 
 

 

3. Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 
 
Status 
Samtlige kommuner i Vestfold har vært igjennom to fullskala områdetakseringer der 
samtlige skogeiendommer over en viss størrelse (100 daa) blir taksert. De eiendommene 
som har bestilt en skogbruksplan for sin eiendom, har fått laget dette med et bidrag fra 
staten på 50 - 60 % av kostnadene. På de øvrige eiendommene som ikke har bestilt noen 
plan er det blitt produsert skogoversikter som har vært til god nytte for det lokale 
skogoppsynet (kommunene). I 2012 fikk Lardal som første kommunen i Vestfold sluttført 3. 
omdrev med områdetaksering samtidig som 3. omdrev ble startet i Andebu, Re og 
Vassåsdelen av Hof. Skogeiernes bestilling av skogbruksplaner har variert fra ca. 70 % av 
arealet i de mer kystliknende kommunene til 99 % av arealet i de mer typiske 
skogkommunene. 
  
Miljøregistreinger i skog har siden år 2000 blitt gjennomført samtidig med 
skogbruksplanleggingen. I 2012 var dette arbeidet gjennomført i samtlige kommuner i fylket.   
Samtidig med områdetaksten som pågår i Andebu, Re og Vassåsdelen av Hof blir det 
gjennomført en revisjon og kvalitetskontroll og delvis nyregistreringer av miljøverdiene. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i SLF (Statens landbruksforvaltning) som ser på mulige 
forskriftsendringer for skogbruksplanleggingen. Resultatet fra dette arbeidet vil trolig legge 
nye føringer for hvordan skogbruksplanleggingen med miljøregistreringer skal gjennomføres  
framover. I målene som settes for kommende 10-årsperiode tas det utgangspunkt i 
gjeldende forskrift. 
 
Mål 

 Videreføre tredje omdrev med skogbruksplanlegging med revisjon og 
kvalitetskontroll av miljøverdiene basert på skogbrukets behov i de enkelte 
kommuner. 

 Videreføre samkjøring av takstprosjekter over kommunegrensene (færre, men større 
takstprosjekter) 

 Sørge for en samkjøring av skogtakstprosjekter med Geovekstprosjekter og 
omløpsfotogafering der dette er hensiktsmessig. 

 
 
  



7 
 

4. Tilskudd til skogsveier og drift med taubane og hest 
 
Status 
Vestfold har et godt utbygget skogsveinett. Behovet for å bygge nye skogsbilveier er lite, 
derimot er behovet for opprusting av det eksisterende veinettet stort. Det er gjennomført 
registreringer av tilstanden på skogsbilveinettet i de fleste “skogkommunene” i Vestfold. 
Resultatene så lagt viser at kun ca. 30 – 35 % av dette veinettet holder kravene i henhold til 
veinormalene. Noen veier har behov for betydelig oppgradering mens mange veianlegg vil 
kunne godkjennes ved at enkelte “flaskehalser” utbedres. 
Kartleggingen av skogsbilveistandarden bør videreføres i samtlige skogkommuner. I de mer 
kystnære områdene i Vestfold er det offentlige veinettet av stor betydning for 
tømmertransporten. I disse områdene er behovet størst for velteplasser langs det offentlige 
veinettet med godkjente avkjøringer. 
Veiregistreringene viser så langt at mange veianlegg har et kraftig forsømt vedlikehold. Alle 
nyanlegg og ombyggingsprosjekter av eksisterende veier der staten bidrar med tilskudd 
kreves det at veiene skal vedlikeholdes til den standard veien har på 
godkjenningstidspunktet. Systematiske 5 og 10-års kontroller av veianleggene etter 
ferdiggodkjenning må prioriteres.  
 
Der skogeierne gjennomfører en nybygging eller ombygging av skogsbilveinettet ser vi en 
gjennomgående aktivitetsheving både på ved økt avvirkning, men også økt aktivitet i det å 
bygge opp kvalitetsskog for framtida.  
 
Mål 

 Fylkesmannen i Vestfold skal gjennom styring av virkemidlene sørge for et mest mulig 
rasjonelt og tidsriktig skogsbilveinett.  

 Utarbeide retningslinjer for virkemiddelbruken som gir forutsigbarhet for skogeierne 
og for kommunene som førstelinjetjeneste med varighet som gjør det mulig å 
planlegge for store investeringer  

 Fylkesmannen skal bidra til skogsveikompetansen i kommunene er tilfredsstillende 
og at saksbehandlingen skjer i henhold til gjeldende regelverk.  

 Fylkesmannen skal sørge for å dokumentere behov over for bevilgende myndigheter 
for at det stilles virkemidler til rådighet for en oppgradering av skogsveinettet. 

 Fylkesmannen skal sørge for at det gjennomføres løpende 5- og 10- årskontroller av 
skogsbilveier som mottar statstilskudd 

 Fylkesmannen skal bidra til at også flaskehalser for tømmertransporten på det 
offentligveinettet blir fjernet gjennom å dokumentere skognæringens behov for 
veistandard. 

 
Veinettet, inkludert skogsbilveinettet, må møte framtidas krav til effektiv transport for 
skogbruket. Dette innebærer økt tillatt totalvekt og økt tillatt vogntoglengde. Det er ønskelig 
å harmonisere norske regler med svenske regler, ettersom det skandinaviske tømmer- og 
flismarkedet i stor grad er et felles marked. For tiden arbeides det for å få aksept for vogntog 
med 25,25 m lengde og 60 tonn totalvekt i Norge.  
Det er beregnet at ved å øke totalvekten fra 50 til 60 tonn, senkes transportkostnaden og 
dieselforbruket per m3 med 22 %. Dette gjelder både transport av rundvirke og flis. 
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5. Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
 

Status 
Avvirkningen i fylke har med noen svingninger ligget på 330 000 m3. For gran som utgjør 
hoved treslaget er andelen tett oppunder det balansekvantum som er oppgitt i 
Landsskogstakseringen 2000 – 2004. For lauv er det en betydelig underavvirkning. 50 % av 
tømmeret avvirkes på eiendommer med mindre enn 500 da skog. Disse skogeierne avvirker 
ikke tømmer hvert år, og et fåtall hogger regelmessig, derfor er også skogfondsavsetningen 
vanskelig å budsjettere, og interessen for skogbruket taper i konkurransen med mer 
intensive produksjoner i jordbruket, og lønnet arbeid utenfor gården.  

Planteaktiviteten har fulgt svingningene i hogstkvantum, men ligger noe under forventet 
behov. Gjennomsnitt på 820 000 planter til nyetablering pr år tilsvarer omkring 100 planter 
pr. da effektivt foryngelsesareal. 

 I gjennomsnitt er det årlig foretatt ungskogpleie, og sprøytet 1000 da etter planting. For 
ungskogpleie innebærer dette at det årlig akkumuleres et etterslep på 5000 da før arealene 
etter noe varierende tid, går over i hk 3. 

Det utføres årlig mekanisk etterarbeid/avstandsregulering på 15 000 da fordelt på 350; 
gjennomsnitt behandlet areal 45 da.  Dette tallet avspeiler at det er på de største 
skogeiendommene ungskogpleie blir prioritert.  

For å oppnå målet om en robust framtidsskog med optimal karbonbinding er det behov for 
aktiv bruk av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot skogeiere som selv ikke har 
kompetanse og eierengasjement for forvaltning av skogen sin, og det er behov for 
virkemidler som kan stimulere skogeiere og entreprenører til å gjennomføre planting og 
rydding til rett tid. Kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging for at virkemiddelbruken 
skal gi langsiktig resultat.  

Mål 

 Holde foryngelse og skogbehandling på nivå med avvirket areal, slik at 
skogressursene bygges opp i samme takt som de utnyttes; og skogsvegetasjonen 
kontinuerlig holder et optimalt karbonopptak. 

 Opprettholde avvirkning av gran på dagens nivå for stabil leveranse til treindustri og 
bruk av tre som fornybart bygningsmateriale. 

 Øke avvirkning av løvtre i forhold til pågående gjengroing og treslagsskifte i kystnære 
områder. Holde løvskogen i kontinuerlig foryngelse. 

 Bruke skognettverket aktivt for kompetanseoppbygging ved kunnskapsutveksling og 
formidling av FoU resultater. 

 Støtte kommunene i forvaltning av tilskuddsmidler til nærings og miljøtiltak. 

 Samarbeide med skognæringen og regnskapskontorene om bedre privat  utnyttelse 
av skogfondsordningen. 

 Samarbeide med kommunene og  skognæringen om ekstraordinære tiltak som 
stimulerer skogsentreprenører til oppdrag hos skogeiere som ikke selv utfører arbeid 
i egen skog. 

 Støtte og delta i forskningsoppdrag som bidrar til bedre forståelse og kunnskap om 
skogbehandling og skogens tilpasning til endrete klimatiske forhold. 
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6. Klima påvirker skogbruket 
Skogen bidrar til å redusere mengden av klimagasser i atmosfæren. Det skjer både ved 
opptak av karbon fra lufta, ved å bevare karbonet over lang tid i bygningsmaterialer, og 
ved å erstatte fossilt brensel som energibærer.  
Men skogsvegetasjon er samtidig selv meget sårbar for klimaendringer. Vestfold ligger i 
den neoberale sonen; og i et geografisk område av Skandinavia hvor klimaendringene 
forventes å gi høyere årsmiddeltemperatur, mindre nedbør i sommerhalvåret, og høyere 
nedbør med kraftig lokal vind rundt lavtrykkene om vinteren. 

 Det er allerede registrert en mer intensiv vekst, med kortere omløpstid og høyere 
produktivitet i kulturskog av gran. 

 Det er også registrert økning i angrepsstyrke og frekvens av skadegjørere som 
nedbrytningssopper og insekter. 

 Dette kan etter hvert føre til at treslagsvalg og metoder for skogbehandling må 
endres for å tilpasses klimatiske forandringer. 

 Nedbørsaktivitet med store vannmengder i brå regnskyll, og kraftig vind, øker 
risiko for skader på veinettet. 

 Færre døgn med frost, og store nedbørmengder om vinteren utfordrer både 
miljøhensyn, og skoghygienen, når det må drives tømmer hele året. 

 
For at skogen skal opprettholde sin funksjon i samfunnets klimaregnskap, trenger 
skogbruket kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker skogens 
produksjonsbetingelser. Investering i framtidsskogen innebærer at det brukes regionale 
tilskuddsmidler på å styrke kompetanse, skogbehandling og skogsveinett for å møte en 
framtid med endringer i klima og produksjonsbetingelser. 
 
 

 
 

 

 
 
 


