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• 3av 4 skogeiere i Steinkjer kommune, og nesten alle i Sørsivegens
område – har skogbruksplaner for sin eiendom.
• MEN - planene er gamle ! De er laget manuelt i 1995 – 96.
• Inn-Trøndelag Skogeierforening (nåværende Allskog) laget
planene, og gjorde dette på en grundig måte, med de ressurser og
hjelpemidler som da var tilgjengelige.
• Skogbruksplanene er brukervennlig ut fra datidens standard, og gir
mulighet for egen oppfølging fra skogeieren etter hvert som det
har foregått avvirkning, planting og kulturarbeid på eiendommen.

• Det er selvsagt varierende i hvor stor grad skogeierne faktisk har
fulgt opp planene sine – slik er virkeligheten !

• Sørsivegen utreder aktuelle samarbeidsformer i skogbruket, i
tråd med intensjonene i «FRA TI TIL EN».
• Den viktigste enkeltfaktoren for å få til et utvidet samarbeid
eller samdrift i vårt område, er bygging av skogsbilveg
(landbruksveg klasse 3).
• Vegen er nå under planlegging, blir ca. 3,4 km, og omfatter i
utgangspunktet 8 – 10 eiendommer.
• Vi trenger en oppdatert ressursoversikt for eiendommene i
Sørsivegen sitt område for å oppnå et best mulig grunnlag for
kostnadsfordeling for vegen – både til investering og drift.

• Ajourførte skogbruksplaner vil være helt nødvendig for å ha
en reell oversikt over ressursene – både nåværende status og
potensialet framover.

• Norsk institutt for Skog og Landskap, ved Jan-Erik Nilsen, har
laget en metode (et regneark) som vi i Sørsivegen kan benytte
til å oppdatere skogbruksplanene fra 1995 – 96.
• Jan-Erik har holdt kurs med oss i Sørsivegen, slik at vi er i
stand til å forstå metoden, og til å bruke den som et aktivt
verktøy sammen med skogeierne.
• Den tekniske utformingen av metoden er tilpasset de behovene
vi har for å få til en oppdatert plan som inneholder alle
opplysninger som er nødvendige og relevante.
• Sørsivegens kontakt med den enkelte skogeier må baseres på
nær dialog (kjøkkenbords-møtet), der vi må ta ansvaret for å
transformere de opplysningene han/ho gir - inn på regnearket
– og slik at sluttproduktet er en oppdatert plan som holder mål.

• Vi i Sørsivegen legger stor vekt på at dialogen med hver enkelt
skogeier i seg selv er med på å bringe hele prosjektet vårt
framover, fordi det skaper:
- økt bevissthet om skogens ressurser og dens betydning
- økt interesse for bedre forvaltning av skogen
- økt interesse for samarbeidsløsninger
• Opplegget til Jan-Erik og Skog og Landskap er godt –
Sørisvegens største utfordring er at arbeidsformen er
tidkrevende i f.h.t. de ressurser vi har til rådighet.
• Sørsivegen vil uansett anbefale at denne metoden godt kan
brukes av flere - uavhengig av om det er aktuelt med
vegprosjekter eller andre samarbeidsformer.
• Svært nyttig for skogeierne !

