
Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 
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Fra 8 år med rødgrønt flertallsstyre til 
en blå mindretallsregjering fra en fløy 
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Landbruks- og matdepartementet 

Eiendomslovgivningen 
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Sundvolden-plattformen - vesentlige endringer i regulering av fast 

eiendom 

 

Regjeringen vil: 

Oppheve konsesjonsloven - sendt på høring 

Oppheve boplikten – sendt på høring 

Oppheve delingsforbudet 

Oppheve priskontrollen – proposisjon fremmet for Stortinget 

Utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere 

oppheving – utredning igangsatt 

 

       Åpne for bruk av aksjeselskap i landbruket  



Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Sundvoldenplattformen –  
spesielt om skog (I) 

• Forbedre treindustriens 
konkurransekraft 

• Åpne for at skogfondet kan 
brukes til investeringer i 
industriformål 

• Utarbeide en strategi for 
verdikjeden knyttet til 
skogbruket – SKOG 22 

• Legge større vekt på 
klimapolitiske målsettinger i 
forvaltningen av norske skoger  
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Sundvoldenplattformen –  
spesielt om skog (II) 

• Tilpasning av 
transportbestemmelser for 
tømmer 

• Naturmangfoldloven ligger 
fast, men praksisen skal 
gjennomgås.  

• Regjeringen vil avvikle 
«inngrepsfrie 
naturområder» (INON) 
som verktøy i 
arealpolitikken. 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skogsaker 

• Landbruksveiforskrift -fastsettes i 
løpet av høsten. INON ut (NMSK) 

• Revidering av markaforskrift skal 
på høring 

• RNB: skatt i landbruket -  
    gjennomgang 

• Klima:  
2 oppfølgingsrapporter fra 
klimaforliket – planting av skog og 
skoggjødsling 

  oppfølging i regjeringen - 3 mill kr 
planting KLDs budsjett 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skog – JA og budsjett 

• Jordbruksoppgjøret:  

– 10 mill + på skog (214 mill. kr) 

– Bioenergi videreføres (60 mill. kr) 

– Samlet veisatsing 2015 -121mill kr 
(101 fra JA) 

– Skogkultur 2015 – 73 mill kr 

– Skogbruksplanlegging – 25 mill kr 

– Skogkurs – 12,5 mill kr 

– Kystskogbruket – 2,5 mill. kr 
 

• Tømmerkaier 2015 – 22,4 mill kr 

• Treprogrammet -20 mill. kroner 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Statskog SF 

• Arronderingssalg  

• Selge mindre eiendommer spredt 
beliggende rundt omkring i landet.  

 

• LMD ministeren har bedt Statskog 
vurdere ulike modeller for 
privatisering av Statskog SFs 
skogvirksomhet dvs de økonomisk 
drivverdige skogarealene.   

• Allmennhetens adgang til og vilkår 
for jakt, fiske og friluftsliv skal 
ikke bli dårligere. 

 
6. november 2014 Skogbruksplanlegging 



Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Norsk skogbruk 
- En bærekraftig solskinnshistorie 

 

• Norsk skogbruk har avvirket rundt én 
milliard m3 siste 100 år 

• Samtidig har kubikkmassen økt fra 300 – 
800 mill m3 

  

• Mengden store og gamle trær har økt 

• Mengden død ved i skogen har økt 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Nøkkeltall skogareal 

12 mill hektar skog 

8,6 mill hektar produktiv skog 

Av det totale skogarealet i Norge er 6 % innenfor ulike 
kategorier av vern, hvorav 4 % naturreservater og 
nasjonalparker (2,8 % av produktiv skog strengt vernet) 

Vernskog 1,9 mill hektar (>15 % av totalareal) 

MiS: 100 000 miljøfigurer registrert, om lag 2 % av det 
produktive arealet som er registrert satt av til biologisk viktige 
områder 

> 1 % er dominert av utenlandske treslag 

Store arealer tilgjengelige for vern og hensyn 

Ca 50% av arealene tilgjengelige for bærekraftig 
økonomisk verdiskaping 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Skogbruksplanlegging – hovedtrekk I 

Grunnpilaren i skogbrukets ressurs- og 
miljøforvaltning 

Kartfestede ressursoversikter på eiendomsnivå  
 - grunnlag for skogeiernes forvaltning 

Kartfestede miljøregistreringer på eiendomsnivå 
 – gir grunnlag for skogbrukets miljøhensyn 

Statistisk informasjon fra skogbruksplanleggingen 
 -  supplement til Landsskogtakseringens om    
 skogressurser og miljøverdier 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Skogbruksplanlegging – hovedtrekk II 

Systematisk skogbruksplanlegging på 
eiendomsnivå startet rett etter krigen 

Nå er vi mange steder inne i 3. eller 4. omdrev 

muligheter for gjenbruk av data 

flerbruk av data; næring, vern, utmarksnæring… 

spleiselag mellom privat og offentlig sektor 
 – skogeier må bestille plan 
 – det offentlige bidrar med tilskudd og sikrer 
 bærekraftig ressursbruk 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skogbruksplanleggingen i 
dag 

Store strukturendringer siste ti-
femten år 

• Økt vekt på miljøregistreringer 

• Mange små skogeiere -  større 
avstand til skogbruket 

• Mange nye muligheter med 
digitalisering 
- Må vurdere hensikt og behov 
med skogbruksplanlegging 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Biologisk viktige områder 
Utvalgte livsmiljøer der verdiene skal  
ivaretas i samsvar med Norsk PEFC  
Skogstandard (Levende skog) 

Ved en ev hogst – er verdiene ivaretatt tilstrekkelig? 
Vurdere om det er brudd på bærekraftforskriften 

Er det gitt tilskudd til bevaring etter NMSK - forskriften 
for ikke å hogge må kommunen følge opp om vilkårene 
er fulgt 

Neppe nødvendig for kommunen å følge opp med 
mindre tilskuddsvilkår er ignorert eller hogsten har store 
negative konsekvenser 

Kan utløse en vurdering av ev meldeplikt på hogst for 
vedkommende skogeier 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skogbruksplanlegging - 
utfordringer 

Første runde miljøregistreringer er 
gjennomført – hvordan videreføres 
dette? 

Gjenbruk av data - Kvalitetssikring 

Skogeiers medvirkning er viktig  

Krav til planbestilling  
– vanskelig å nå?  
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skogbruksplanlegging – 
utfordringer II 

Enkelttakster – Fellestakster – 
Heldekkende takster  
 
 – skal gi skogeierne et godt 
 beslutningsgrunnlag 
 
 - skogbruksplanleggingen skal ikke 
 skaffe Norge nye kart  
 

• Pilotprosjekt for å få opp 
planbestilling igangsatt 2014. 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tabell 

Tips  farger: 

LMDs fargepalett er lagt 

inn i malen og vil brukes 

automatisk i diagrammer 

og grafer 
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Skogbruksplanlegging er viktig 
Skogbruket må vise at vi har kontroll på ressursutnyttelse og miljø 

Dette må dokumenteres! 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

God kontroll sikrer tilliten 

og legitimiteten til 

landbruksforvaltningen 



Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

 

• De aller fleste er ærlige. 

 

• Kontrollarbeidet skal avdekke dem som 
svindler fellesskapet 

• Viktig å bevare tilliten til 
tilskuddsordningene i skogbruket. 

 

• Oppfølgingen av kontrollen enda viktigere! 

 

• Vi forventer at forvaltningen følger 
regelverket! 

21. august 2014 Fagsamling, Oppland 



Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

NMSK  
avvik v/forvaltningskontroller 

• Eksempler:  

• Utbetaling av hele tilskuddsbeløp før 
resultatkontrollen. 

• Mangler skriftlig søknader om utbetaling 
av tilskudd. 

• Det er ikke dokumentert kontroll av 10% 
av søknadene på NMSK. 

• Det stilles ikke krav om sluttregnskap. 

NMSK (avvik v/foretakskontroller) 

• Foretak har søkt plantetilskudd for felt 
som ikke er planta 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Skogloven (forvaltningskontroll) 

Eksempler på funn: 

• Kommunen mangler fagansvarlig 
på skogområdet. 

• Kommunen følger i liten grad opp 
ansvaret med foryngingsplikta.  

• Utsatt frist for forynging av skog 
skal være skriftlig. 

• Meldeplikt om hogst i verneskog 
praktiseres ikke. 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 
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Takk for oppmerksomheten! 


