
1

06.03.2014

Prosjekt Framtidsskogen 
Sikre stabil og god råstofftilgang av kvalitetsskog over tid

v/fylkesskogmester Stein  Bomo

- Litt om bakteppe     

- Innhald og retning

- Kva skal til for å lukkast 
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Kva er situasjonen og trenden? 
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Analyse fra Vest-Agder t.o.m.Nordland
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Forynging etter hogst – resultatkontroll 2017
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Prosjekt framtidsskogen 2018….    

• Forprosjekt – tidleg fase 

• Analysera årsakene til utviklinga siste 10-15 år 

• Viktig å kjenne årsakene for å finna rett medisin/tiltak 

• Prosjekteigar Skognæringa Kyst (SK) i samarbeid med FM-gruppa

• Rasmus Stokkeland SK prosjektleiar 

• Finansiering: kystskogmidlar 

• Kostnadsramme  om lag 700 000 kr  

• Ruralis (tidlegare Bygdeforsk) aktuell  

• Viktig kompetanse for å finne rett inngang og kvalitetssikring av 

prosjektet – (avtale ikkje på plass)  

• God dialog med Land. dir. og NIBIO

• Oslo ser alvoret 

• Eige prosjekt blant anna på tilstand etter hogst m/forslag på tiltak 

for å auke presisjon   
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Prosjekt framtid.. forsetter    

• Årsaksbilete er samansett – behov for ulik 

medisin/tiltak 

• Mykje dreiar seg om haldningar til skog langs 

kysten   

• Men og: nedbygging og omorganisering av 

skogforvaltninga, eigedomsstruktur, kompetanse, 

«ny situasjon» stor konkurranse om tømmeret…..

• Forprosjekt framtidsskogen skal  førebu og 

vere døropnar for ulike prosjekt og tiltak for 

snu utviklinga

• Politisk moment no – gir moglegheitar
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Landbruksminister med på laget
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Kva skal til for å lukkast?   

• Felles forståelse og samla opptreden  
• Viktig for verdiskaping og klima

• Erkjenning av regionvise forskjellar

• Må løysast med ulike virkemiddel og tiltak   

• Grunnarbeid og dokumentasjon må på plass  

• Følgje mal til kystskogbruket 

• Rett diagnose for å finne rett medisin

• Konstant «haupin» kurrers ikke med mer vanndrivende drikke  

• Prioritere medisin som virke best 

• Kommunikasjon – sentralt for gjennomslag 

• Økonomiske rammer og ressursar 

• Alle gode krefter trengs og det må jobbes i heile bredda og 

på alle nivå   


