
    

 
En samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket 

samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- 

og fylkesgrenser. 

Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner 

 

 

Vi har sett betydningen av 

 
Lokalt initiativ: 

Lokalt initiativ skaper resultat og det er viktig å legge til rette for det. 

 

Engasjement: 

Skape engasjement gjennom at vi bygger på det lokale initiativ og samtidig legger til rette for 

å lykkes med gjennomføring av lokalt forankra tiltak. 

 

Nettverk: 

Inkluderende nettverk hvor råstoffleverandører, kommuner og industri/ bedrifter samhandler. 

 

Samarbeid: 

Gjennom utvikling av samarbeidskultur og samarbeidskultur siden 2001. Hvor vi bruker 

prosessmetoder og hvor vi utvikler kompetanse gjennom overføring av god praksis. 

 

Aktivitet: 

Økt aktivitet fordi det legges vekt på operative mål og resultat i skogbruket. Samtidig 

vektlegges tiltak for å fremme det lokale eierskapet, engasjementet og lokal egenart. 

 

 

Samarbeidsstrukturen 

 
Nidaros skogforum: 

Omfatter Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim og Klæbu kommuner i SørTrøndelag. Stjørdal og 

Meråker kommuner i Nord-Trøndelag 

 

Gauldalsregionen: 

Omfatter Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner 



 

Orkla skogforum: 

Omfatter Meldal, Orkdal, Skaun og Agdenes kommuner 

 

Fosen: 

Omfatter Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommuner 

 

Ytre Kystregion: 

Omfatter Hitra, Hemne og Snillfjord kommuner i Sør-Trøndelag og Aure kommune i Møre og 

Romsdal 

 

Sør-Trøndersk skogforum: 

 

Er en overbygning på fylkesnivå hvor samtlige lokale samarbeid er representert. Forumet 

representer også en link til Skognæringa i Trøndelag og landsdelssamarbeidet 

Kystskogbruket.  

 

Samarbeidet utvikles 

 
De lokale nettverkene  må kontinuerlig følges opp og utvikles. I 2009 ble det prosjektet 

LENSA igangsatt med en målsetting: Legge til rette for at skognettverkene kan videreføre og 

utvikle samarbeidet for økt aktivitet i skogbruket . 

 

Sør-Trøndersk skogforum er prosjektets styringsgruppe. 

 

De lokale nettverkene prioriterer innsats og virkemiddelbruk mot sine spesielle lokale 

utfordringer. I løpet av prosjektperioden legges det opp til å nå følgende aktivitetsnivå: 

 

Prosjektets resultatmål: 

 

 2008 2011 

Aktiv bruk av skogfond 10 mill. kr 18 mill. kr 

Bedre skogforyngelser 6 planter/m3 8 planter/ m3 

Økt pleie av ungskogen 8000 daa 20000 daa 

Mer tynning 3% av avvirkning 5% av avvirkning 

Økt nybygging av skogsveger 6.2 km 14 km 

Økt ombygging av skogsveger 14.2 km 24 km 

Økt aktivitet i bratt terreng 3% av avvirkning 7% av avvirkning 

Skogplantedager  Min. 10 skoler / år 

 


