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PROSJEKTRAPPORT
«Kompetanseløft hos kommende og nye skogforvaltere»
Prosjekteier er Agder Skog- og Trenæringsforum, og prosjektet driftes av
Skogselskapet i Agder. Undertegnede, Kåre Haugaas, er prosjektgjennomfører.
Prosjektgruppe:
Karl Gjermund Damli, fylkesskogmester og sekretær for Agder Skog- og
Trenæringsforum
Christian Espegren, daglig leder Skogselskapet i Agder
Kåre Haugaas, prosjektgjennomfører

Viktig:


På grunn av skifte av daglig leder i Skogselskapet i Agder, fikk prosjektet en uheldig
forsinkelse i oppstartsfasen.



Det ble fra tilsagnshaverne godtatt at prosjektet ble forskjøvet i tid, og strekker seg
derfor ut i første halvår av 2018. Dette svekker etter vårt syn ikke prosjektet.



Styret i Skogselskapet i Agder har ved flere anledninger drøftet organiseringen og
fremdriften av prosjektet, og kom på styremøtet 6. juli 2017 frem til at det var
nødvendig å øke bemanningen. Undertegnede, Kåre Haugaas, som er styreleder i
Skogselskapet i Agder, ble da formelt hyret inn til å gjennomføre prosjektet.



I søknaden av 20. januar 2016 var prosjektet stipulert til kr. 425 000,- der
egeninnsatsen til Skogselskapet i Agder var satt til kr. 42 000,-.



Viktig samarbeidspartner er Skogkurs.

Følgende har bidratt med finansieringen:
Skognæringa Kyst, gjennom prosjektstøtte fra Verdiskapningsfondet for skogbruk og
Skogtiltaksfondet, Fylkesmannen i Aust Agder og Vest Agder, og Vest Agder
fylkeskommune. Videre bidrar Skogselskapet i Agder med betydelig egeninnsats.

Det er tilsammen gitt tilsagn på kr 230 000:
1. Skognæringa Kyst (brev av 29.08.2016)
2. Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder (brev av 01.07.2016)
3. Vest Agder Fylkeskommune (brev av 10.06.2016)

kr. 130 000,kr. 50 000,kr. 50 000,-

Prosjektet er todelt:
1) Det holdes kurs for nye skogeiere rundt i Agderfylkene.
2) Det lages ei E-bok (ibooks) i samarbeid med Skogkurs og Skognæringa Kyst.

Del 1 - Kurskvelder:
Pr. 1. desember 2017 er det avholdt:




Vegårshei
Lyngdal
Grimstad

– kurs over tre kvelder. En kveld inne, en på sagbruket i Åmli og en kveld ute.
– kurs over en kveld inne, og planlagt ny kurskveld ute våren 2018.
– kurs over en kveld inne, og planlagt ny kurskveld ute våren 2018.

Deltakerantallet på kveldene har variert fra 4 til 19 personer - tilsammen 54 deltakere.

Erfaringene med disse kurskveldene er at invitasjonen bør gå gjennom det lokale
skogeierlaget, da det er flere tydelige tilbakemeldinger på at Skogselskapet er en ukjent
aktør for flere. Skogeierlaget og Skogselskapet sees ofte på som samme organisasjon.
Videre er opplegget fra Vegårshei absolutt å foretrekke - med en kveld inne, et bedriftsbesøk
og avslutningsvis en kveld ute i skogen.
Tilbakemeldingene fra de som har deltatt har vært gode. Så godt som samtlige deltakere har
vært personer fra målgruppa – nye skogeiere.

Del 2 – Boka:
Arbeidet med E-boka har pågått i 2. halvår 2017. Skogkurs v/Jon Eivind Volden og
undertegnede, sluttførte boka like før Jul. «Slipp» var 3. januar 2018.
Boka omhandler de viktigste spørsmålene som jeg mener nye skogeiere går med.
Utfordringene var å skrive enkelt og kortfattet. Tilbakemeldingene så langt er gode.
Boka er kun nettbasert, i PDF-format og i Apple-versjon. Dette var bestemt før jeg begynte
arbeidet.
I boka er det godt med bilder og en rekke henvisninger til linker og hjemmesider. Valg av
bilder og linker var tidkrevende, men svært viktig.
Boka kan etter mitt skjønn lett kunne brukes som utgangspunkt for andre deler av landet.
Flere av avsnittene er helt stedsuavhengige, mens noen avsnitt naturligvis har fått Agderfylkenes særpreg.
Det er holdt to telefonmøter med resurspersoner, og tekstutkastet har vandret en del rundt
for å få innspill og faglige korrigeringer. Dette har vært nyttig.
Videre har jeg vært bevisst på å ha tett kontakt med personer fra målgruppa, og har da fått
mange viktige innspill både om innhold og utforming.
NB: Skogkurs rapporterer for seg om deres ressursbruk.

Kostnader 2016:
Arbeidet i 2016 dreide seg mye om «bygging» av prosjektet og utforming av søknaden. Dette skjedde
bl.a. etter drøftinger i styret i Skogselskapet i Agder, i Agder Skog- og Trenæringsforum og etter
drøftinger med andre aktuelle fylkeslag i Skogselskapet, Skogkurs og lokale næringsorganisasjoner.
Dette arbeidet ble gjort av Solveig Gonsholt, daværende daglig leder i Skogselskapet.
Videre ble prosjektet bl.a. presenterte på en samling i Kristiansand i regi av Skognæringa Kyst, på det
årlige kontaktmøtet for skogbruket i Agder og på storsamlingen for unge bønder i Agder mv.

75 timer av kr. 650,- pr time

kr. 48 750,-

Kostnader 2017:
I 2017 er det brukt tid til å igangsette prosjektet. Videre har vi ved flere anledninger informert om
prosjektet, bl.a. på Naturligvis på Evjemoen, Dyrskuet i Lyngdal og i Seljord og på flere andre
samlinger der vi har møtte nye skogeiere.

70 timer a kr 650 pr time

kr. 45 500,-

(NB: Timesatsen på 650 kr/t er beregnet ved å ta Skogselskapets utgifter til drift av organisasjonen
fordelt på et årsverk a 1750 timer. I flg. regnskapet for 2016 var dette 637 kr/t. Legges det til en
prisvekst på 3 % i 2017, får vi 650,- kr/time. Denne satsen brukes på oppgaver utført av daglig leder.)

(Kåre Haugaas – KH – innleid - timepris satt til kr 500,-):
KH:

Utarbeidelse av eget kursopplegg - 20 timer a kr. 500,- pr.t.

= kr 10 000,-

KH:

Forberedelser til hver kurskveld 5 kvelder a 2 timer a kr. 500,-

= kr 5 000,-

KH:

5 kurskvelder a 5 timer (4 t. varighet + reise) a kr 500,- pr t.

= kr 12 500,-

KH:

Reise 567 km a kr 4,10

= kr

2 891,-

Kostnader servering/lokaler (stipulert til kr 100 pr deltaker)

= kr

5 400,-

kr 35 791,-

KH:

Arbeidet med teksten til E-boka

KH:

Bilder 65 bilder a kr. 100,-

130 timer a kr 500,- pr. t.

kr 65 000,= kr

6 500,-

Kr 71 500,SUM (Kåre Haugaas) kr 107 291,-

TOTALSUM 2017:

= kr. 152 791,-

Egeninnsatsen i 2016 og 2017 er beregnet til

= kr 30 000,-

Egeninnsatsen: I prosjektsøknaden var det budsjettert med kr 42 000 i egeninnsats. Som vist over er
egeninnsatsen i prosjektet så langt beregnet til kr. 30 000. De resterende 12 000 vil bli brukt i 2018.

Sum: 2016 + 2017 + egeninnsats = kr 221 541,Av tilsagn på kr 230 000 anmodes det nå om å få utbetalt kr. 190 000. Dette gjelder for
arbeidet i 2016 og 2017. De resterende kr 40 000 kommer vi tilbake til ved prosjektslutt.
Vi foreslår følgende fordeling for 2016 og 2017:
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder (tilsagn kr. 50 000,-)
Vest Agder Fylkeskommune (tilsagn kr. 50 000,-)
Skognæringa Kyst (tilsagn kr. 130 000,-)

kr 40 000,kr 40 000,kr 110 000,-

Vår anmodning er at disse beløp innbetales i løpet av januar 2018 til
Skogselskapet i Agder – konto 2800 30 00259

Aktivitet i 2018:
Boka skal nå gjøres kjent/tas i bruk. Derfor blir markedsføring en prioritert oppgave, særlig i
Agder-fylkene. Det er viktig å få frem at boka er gratis! Allerede nå er det stor aktivitet på fb.
Det blir også viktig å informere de andre områdene i landet om at boka kan være et
utgangpunkt for tilsvarende publikasjon i deres områder.

Kurs: Det vil på senvinteren bli satt fokus på 3-4 områder,- særlig i Vest Agder, med en kveld
inne og en kveld ute i skogen. Eventuelt bedriftsbesøk avtales på de enkelte kurs.
NB: Invitasjonen går om mulig gjennom det lokale skogeierlaget, og det er viktig å ha med
faghjelpen, skogbrukslederen eller skogbrukssjefen.
Kurskvelden inne, som varer ca 4 timer, følger opplegget som er brukt de tre andre stedene,
Vegårshei, Lyngdal og Grimstad.
Kurskvelden ute, med varighet inntil 4 timer, er en vandring rundt i skogen der en ser og
drøfter det vi møter av spørsmål og utfordringer langs ruta. Fokus vil særlig være på
veivedlikehold, planting, ungskogspleie og ikke minst produksjon av godt råstoff til
industrien. Et av hovedfokusområdene er også å bruke nettversjonen av skogbruksplanen.

Oppsummering: Prosjektet vil avsluttes i løpet av 1. halvår 2018 med hovedvekt på kursing
av nye skogeiere. Her blir boka viktig.
Det gjenstår nå kr 52 000 til siste etappe av prosjektet, hvorav kr 12 000 er gjenstående
egenandel. Vi vil ved prosjektets slutt anmode om å få utbetalt de resterende kr 40 000.
Vi vil også foreta en grundig evaluering av hele prosjektet.
Undertegnede er av den oppfatning at bok-prosjektet om mulig burde ha vært bygd på flere plattformer enn
bare i Apple, f.eks. i android. En ikke ubetydelig del av målgruppa bruker ikke Apple-plattform (I-phon/I-Pad).
Dette kan jeg ikke nok om.-

Agder Skog- og trenæringsforum og Skogselskapet i Agder har ikke så langt drøftet
veien videre, men vi vil tro at det er interesse for å videreutvikle kursdelen.
Å fortsette samarbeidet med Skognæringa Kyst er svært naturlig.
NB: Behovet for grunnopplæring synes å være stor både hos skogeiere og hos allmenheten.
Boka/PDF-versjonen vil da være et viktig og naturlig hjelpemiddel.

Arendal 04.01.2018

Christian Espegren – daglig leder

Kåre Haugaas - prosjektgjennomfører

