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Til alle skogeiere i Oppdal kommune 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Informasjonsskriv fra Styringsgruppa for Skogbruksplan i Oppdal 2021 
 
I 2020 utarbeidet Fylkesmannen i Trøndelag ny Hovedplan for Skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer i Trøndelag for 2021-2030.  Statsforvalteren har en sentral rolle i 

skogbruksplanleggingen i fylket, og hovedplanen danner grunnlaget for prioriteringen av tilskuddsmidler 

til utarbeiding av skogbruksplaner i fylket. I Oppdal kommune er skogbruksplanene eldre enn 15 år. 

Skogbruksplanene må revideres med jamne mellomrom. Neste revisjon, om 15-20 år vil sannsynligvis 

kunne gjennomføres noe enklere ved hjelp av elektroniske verktøy med utgangspunkt i planene som 

bestilles nå. Oppdal kommune er i 2021 prioritert av Statsforvalteren for å få tilskudd til 

Skogbruksplanlegging. ALLSKOG Rennebu Oppdal skogeierlag og Oppdal kommune har derfor tatt 

initiativ til å få laget nye skogbruksplaner i Oppdal.   

Du inviteres herved til å delta i prosjektet ved å bestille ny skogbrusplan.  

Styringsgruppa for Skogbruksplan lyste ut prosjektet på anbud. Det var ALLSKOG som kom med det 

beste tilbudet. Styringsgruppa signerte kontrakt med ALLSKOG om takstprosjektet før sommeren 2021.  

 

Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper 

Selv om eiendommen din tidligere har deltatt i MiS-kartlegging må denne revideres ca. hvert 20 år ved 

nye skogbruksplanprosjekt. Samtlige industrikunder, som Norske Skog, FollaCell og Inntre Kjelstad m. 

flere krever sertifisering for å ta i mot tømmer fra skogeiere. Denne sertifiseringen får du ikke uten å 

delta i kartleggingen. Staten dekker halvparten av kostnaden i prosjektet. I etterkant gis det ikke tilskudd 

og skogeiere må betale full pris for takst. Kravet vedrørende omsetning av tømmer gjelder alle 

skogeiendommer med over 100 daa produktiv skog.  

 

Styringsgruppa har derfor satt i gang et prosjekt for å få utarbeidet nye skogbruksplaner i Oppdal slik at 

du som skogeier skal kunne levere tømmer i fremtiden.  

 

Tilskudd og pris 

Din pris på skogbruksplan pr. daa avhenger av  oppslutningen om bestilling av skogbruksplaner. Jo flere 

som bestiller skogbruksplan jo billigere blir dekarprisen. Alle priser i det vedlagte infomateriellet fra 

ALLSKOG er oppgitt eks. mva. Staten dekker 50% av kostnaden med takstprosjektet i Oppdal. I tillegg 

har politikerne i Oppdal kommune besluttet å gi 2,- kr. pr. daa fra næringsfondet til alle som bestiller 

skogbruksplan. I Oppdal har vi et potensielt taksområde på ca. 125 000 daa.  

 

Skogfondsmidler kan benyttes for betaling av restbeløpet etter tilskudd.   

 

Bestillingsfrist for skogtaksten er 1. oktober 2021.  
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Tirsdag 7. september kl. 19:30 - 21:30 inviteres alle skogeiere til et digitalt informasjonsmøte om 

skogtakstprosjektet, hvor ALLSKOG deltar for å informere og svare på spørsmål fra skogeiere. 

Styringsgruppa er også tilgjengelig for å svare på spørsmål.  

Se e-post for link til påmelding. (Opptak av møtet blir lagt ut på hjemmesider og Facebook hos 

kommunen og ALLSKOG etter møtet). 

 

Ved spørsmål / hjelp til å bestilleskogbruksplan kan du ta kontakt med representanter i 

styringsgruppa for skogtakstprosjektet i Oppdal:  

Kari Anne Kaxrud Wilberg, Skogbrukssjef i Oppdal kommune (sekretær for styringsgruppa)  

– mobil: 918 96 050 

Nils Petter Gundersen – leder Rennebu Oppdal Skogeierlag – mobil: 913 21 234 

Olaf Liabø – skogeier fra Lønset, nestleder Rennebu Oppdal skogeierlag – mobil: 958 63 058 

Hans Ole Uv – skogeier fra Lønset  – mobil: 911 68 460 

Tore Kleffelgård – skogeier fra Fagerhaug – mobil: 928 84 688 

Odd Arne Hoel – skogeier fra Lønset – mobil: 901 40 386 

Arnstein Granlund – skogeier fra Spæla – mobil: 976 80 840 

Morten Lien – Skogpådriver LENSA – mobil: 415 77 017 

 

 

 
Med hilsen 
 
Styringsgruppa for skogtakstprosjektet i Oppdal 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur. 
 
 
Vedlegg 
1 ALLSKOG - Informasjonsbrosjyre tilbud på skogtakst i Oppdal 
2 Veileder - Hvordan søke om tilskudd til skogbruksplan 
 

 
 
 
 


