
Kontroll på kommunenivå 

 

 

Nannestad kommune 

Areal:    341 km2 

Produktiv skog:  230 000 daa 

Markaforskriften:  136 100 daa 

Årlig plantetall:  145 000 stk 

Årlig ungskogpleie:  1 700 daa 

Årlig avvirkning:  50 000 m3 

Årlig hogstmeldinger: 51 stk 

Stillingsandel skog:  50% 

 

 



 

Ordning Hva kan 

kontrolleres 

Hvor mye skal 

kontrolleres 

Hvor mange saker 

blir det 

Skogfond • Alle tiltak det søkes 

utbetaling for 

• gjennomførte investeringar 

og utførte tiltak før 

utbetaling i nødvendig 

utstrekning  

• stikkprøver av 

foryngelsesfelt 

• 10 % ? 

Ca 60 i året  6 stk 

= 1-2 dager 

Evt 10 % av arealet? 

NMSK 

 

• Alle tiltak det søkes om • i nødvendig utstrekning 

• 10% (tildelingsbrev) 

1800 daa = 180 daa 

Eller 15-20 søkn = 2 søkn.  

Ca 2 dager 

Landbruksveger • Alle tiltak det søkes om.  

• Samtlige tilskuddsaker. 

• 3 per år 

• 1 per år 

2 per år = 1-2 dager 

Hogstmeldinger 

 

• Alle hogstmeldinger • «Samtlige» før hogst 

• 10% etter hogst 

5,5 / år = 1-2 dager 

(siste i 2008..) 

Resultatkontroll 

 

• Uttrekk fra SLF • 5-8 årlig 1-2 dager 

Foryngelseskontroll 

 

• Uttrekk fra SLF • 6-10 årlig 1 dag (hvis ikke oppfølging i 

felt) 

VSOP • Alle? • Hvis alle – ca 150/år 150 hogster = 1 dag (kunne 

sikkert hvert mye mer) 

Innovasjon Norge • Alle • Ca 1- 2 per år ½ dag 



Hvordan fungerer kontrollene? 
• Tilfeldig ved andre oppdrag Skogfond 

• Tilfeldig ved andre oppdrag NMSK 

• Ut på kontroll Landbruksveger 

• Tilfeldig ved andre oppdrag – særlig resultatkontrollen Hogstmeldinger 

• Ut på kontroll Resultatkontroll 

• Brev – til noen har forsømt seg Foryngelseskontroll 

• På pc VSOP 

• Ut på kontroll Innovasjons Norge – bioenergi 



Konkrete problemer 
• Kartfestingsmodul hadde vært glimrende. Mye lettere for ettertiden, og lett å 

visualisere kontrollene. 

• Foryngelseskontrollen er vanskelig dersom skogeier hogger mye på 

forskjellige steder. De kan da oppgi selv hvor de har hogd. Er ikke 

nødvendigvis riktig. 

• Areal er alltid vanskelig å anslå. Enda verre er det å anslå m3/daa før hogst. 

• Har aldri hatt tid til å kontrollerer NMSK eller skogfond før utbetaling. Men 

det skjer av og til ved tilfeldigheter. 

• I foryngelseskontrollens registreringsmodul burde det vært en mulighet for å 

skrive ut et vettug tilbakemeldingsskriv til skogeier. Det er uforståelig nå. 

• Angående kontroll av hogstmeldinger så tror jeg ikke lenger noen etterspør 

dette… 

• VSOP – Det er jo ikke mulig å endre på noe, eller kreve tilbakebetalinger 

eller lignende. Eneste mulighet er å rette kontonummer og å svare 

«Godkjent». Det er jo ikke noe poeng å drive kontroll hvis det ikke er mulig 

å gjøre noe med problemer. 

 

 



Diskusjon rundt kontroll 
• Hvordan skal tidsbruken på kontroll settes opp mot andre oppgaver? Det er som 

regel ikke tid til alt… 

• 10 % av arbeidstiden min skal egentlig gå til kontroll – det går ikke. 

• Burde kunne stole på de som har faktura fra entreprenør. Areal og utførelsen kan 

være feil, men er ikke egentlig det like mye skogeiers problem? 

• Er ikke det viktigste at noen faktisk har gjort noe? 

• Jeg er ingen «kontrollfreak». Forstår at det skal være kontrollrutiner, men har tro på 

at de skogeierne som faktisk klarer å søke om et tiltak på riktig form og til rett tid, har 

et prosjekt/arbeid som faktisk er gjort.  

• Noe som sikkert burde vært bedre er oppfølging på hogstmeldinger. Der kan det fort 

se ganske annerledes ut enn det tillatelsen sier. Men hva gjør man når det er hogd 

feil? Anmelde for fote? 

• Kunne det vært laget en nasjonal «kontrollportal» som var lagt opp slik at alle 

kontrollområder angående skog kunne vært lagt inn med kartfigur, tiltak osv? Med 

kartfigur så hadde det automatisk vært knyttet til eiendom. Som hjorteviltregisteret 

eller skogskader på nett. 

http://skogskade.skogoglandskap.no/index.cfm?oa=report.edit&men=28  

 

http://skogskade.skogoglandskap.no/index.cfm?oa=report.edit&men=28
http://skogskade.skogoglandskap.no/index.cfm?oa=report.edit&men=28


2014 

Kontroller utført i forbindelse med utbetaling av skogfond og tilskuddsmidler og andre 

søknadspliktige tiltak 

Kontroll-

dato Eier Tiltak Areal Kommentar 

15.okt Hogstmelding 27 Hogst i henhold til søknad bestand 4 

15.okt Planting 27 Bestand 4 tilplantet ihht foryngelsesplikten. Skogfond brukt 2012 

15.okt Hogstmelding 7 Hogst i henhold til søknad bestand 315 

15.okt Planting 7 Bestand 3 tilplantet ihht foryngelsesplikten. Skogfond brukt 2012 

15.okt Ungskogpleie 45 110,107,138. Ikke omsøkt ennå. 

15.okt Hogstmelding 28 Hogst i henhold til søknad bestand 315 

03.jun Ungskogpleie 54 

Utført i bestand 185. Tilskudd i 2012, men skrevet feil bestandsnummer på søknad 

(186) 

15.okt Markberedning 2,5 

Søkt om tilskudd i september 2014. Ikke tvingende nødvendig men hjelper til med foryngelsen. 

Bestand 51. 

15.okt Resultatkontroll 5 

Plantet og godkjent - bestand 321. Ikke registrert brukt i 

skogfond 

15.okt Resultatkontroll 7,5 Ikke plantet. Bestand 74192.2 

15.okt Planting 45 

Plantet og godkjent, bestand 213. Ikke brukt 

skogfond 

15.okt Hogstmelding 45 Bestand 213. Ikke hogd i henhold til hogsttillatelse. 

10.okt 

Supplerings-

planting 2 Kontrollert og godkjent før utbetaling skogfond (under elgjakta) 



Vi takker for din oppmerksomhet ! 


