
Eit interkommunalt samarbeid om 
skogforvaltninga i Sogn Region





Prosjektet «Skog i Sogn»

 Bakgrunn
 Manglande fagkompetanse i mange av kommunane

 Små stillingsprosentar tillagt andre stillingar

 Forsømde oppgåver

 Dårleg kvalitet på sakshandsaming, manglande sakshandsaming, i 
forvaltingsoppgåver

 Lite overordna fokus og strategiar – manglande planarbeid

 Lite fokus på utvikling med uttak av tømmer og verdiskaping

 Lite fokus på kompetanseheving for skogeigarar

 Ein del konfliktar mot annan forvalting og bruk av skogareala, spesielt mot 
friluftsliv.

Fylkesmannen påpeikte manglar, og var positiv til å aktivt å vere med for å få til 
løysingar som betra situasjonen!
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 Konkret utgangspunkt
 1,0 stilling i Balestrand kommune med ansvar for kommunane Balestrand og 

Høyanger. 

 0,4 stilling i Luster kommune

 Skogansvaret tillagt andre stillingar i dei andre kommunane (ikkje fagkompetanse)

 Formalisering og konkretisering
 Sak i Sogn Regionråd (9 kommunar i Sogn)

 Ynskje om å få til eit interkommunalt samarbeid om skogkompetanse med 
utgangspunkt i det vi hadde av ressursar og kompetanse.

 Det vart utarbeida ein samarbeidsavtale (3 år)

 Avtalen vart godkjent av kvar av deltakarkommunane som ville vere med                 
(8 kommunar).
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 Samarbeidsavtale

Føremål
Kommunane i Sogn går saman om ei skogsatsing og interkommunalt samarbeid om 
skogbrukskompetanse. 

Ressursar til ei fagleg god forvaltning vert kopla med 

ressursar til nærings- og utviklingsarbeid innan skogbruket, 

- og ein får eit samla skogfagleg miljø i regionen.
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 Samarbeidsavtale

Stillingsressursar
Samarbeidet tek utgangspunkt i 2 eksisterande stillingar, i  Balestrand/Høyanger 
kommune (1,0 årsverk) og Luster kommune (0,4 årsverk)- samla 1,4 årsverk.  

Kommunane forpliktar seg til å finansiere ei ny stilling på 1,0 årsverk, samt auke i 
eksisterande stilling i Luster med 0,2 årsverk. Samarbeidet får med dette minimum 3 
stillingar og 2,6 årsverk.
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 Samarbeidsavtale

Kostnader - budsjett

Det er rekna ein budsjettkostnad for kvart årsverk på kr 750.000. Det vert i 
tillegg lagt inn ein margin på kr 50.000 pr. år. Samla budsjettkostnad for 2,6 
årsverk er ut i frå dette sett til kr 2.000.000 pr. år.

men..

oppgjer etter eksakt prosjektrekneskap.

(Kostnad i 2017 vart totalt 2.223.000,-.)
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 Samarbeidsavtale

Finansiering

Økonomisk drivverdig skogareal
Planta skog
Tal bruk

Årleg tilskot frå 
fylkesmannen 
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 Samarbeidsavtale

Organisering
 Samarbeidet vert organiserast som prosjekt.

 Nyttar både kontoret/ressursar i Gaupne og kontoret/ressursar i Balestrand 

 Skogbrukssjef Balestrand, Jørgen Hundseth, vert «dagleg leiar» for samarbeidet. Ny 
stillingsressurs får som utgangspunkt kontorstad i Balestrand. Arne Kristian Borger 
vert framleis tilsett i Luster kommune. 

 Etablerer faste møtepunkt/felles kontordagar for koordinering og samordning 
mellom dei som arbeider i prosjektet.

 Rådmann i Balestrand har personalansvar for dagleg leiar og ny medarbeidar samt 
økonomiansvar for samarbeidet. 

 Det skal opprettast samarbeidsfora med landbrukskontora i deltakarkommunane. 
Kvar kommune i samarbeidet skal stille naudsynt tilgang til kommunens 
sakshandsamings- system, samt ev. kontorarbeidsplass og møterom, til disposisjon 
etter avtale.

 Rådmannsgruppa i Sogn regionråd vert styringsgruppe for samarbeidet. 
Rådmann/landbrukssjef i Balestrand og Luster vert arbeidsutval for samarbeidet.



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Hovudplanar for skogsvegar 

 Felles prioriteringsliste for skogsvegsøknadar i Sogn

 Info om skogbruk, kommunane sine heimesider 

 Facebookside:   «Skog i Sogn»

 Kontaktliste for skognæringa i Sogn og Fjordane

 Planlegging av skogdagar og kurs

 Kontakt/rådgjeving skogeigarar – bruk av skogfond

 Samarbeid med Vestskog sine skogbruksleiarar
 Felles liste for plantetinging (dropbox)
 Konglesanking
 Samarbeidsrutinar og dialog (tidlig hogst, manglande press på planting, oversikt over aktivitet 

m.m)



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Hovudplanar for skogsvegar 

Hovudsatsingsområde
 Grunnlag for å ta ut skogressursane og skape 

næringsutvikling
 Planmessig avklaring og forvaltning opp mot 

andre interesser.
 Felles prioriteringsliste for skogsvegsøknadar i 

Sogn.
 Utløyse interesse for å realisere prosjekt. Ofte 

fellesprosjekt som krev mykje koordinering av 
mange grunneigarar.

 Infrastruktur for framtidig aktivt stell av skogen 
og bruk av dei samla utmarksressursane



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Info om skogbruk, kommunane sine heimesider 



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Facebookside:   «Skog i Sogn»



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Kontaktliste for skognæringa i Sogn og Fjordane



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Planlegging av skogdagar og kurs

 Skogfagleg kompetanse

 Kompetanse om økonomi og ulike virkemiddel

 Sosial møteplass

 Bygge nettverk 



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Kontakt/rådgjeving skogeigarar – bruk av skogfond



 Oppstarta og utførte arbeidsoppgåver så langt

 Samarbeid med Vestskog sine skogbruksleiarar



<<Planting i Sogn>>







TAKK FOR OSS!
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