Rapport for året 2017

Informasjonsserien
Skogen- det grønne gull

Bakgrunn
Prosjektet Informasjonsserien Skogen –det grønne gull ble til fordi det er et stort behov for å
spre kunnskap om skogbruk til skogeiere i Rogaland. Uten tradisjon for og kunnskap om
skogbruk har skogen stort sett fått stå å vokse uten å få nødvendig stell. I dag står mye skog
hogstmoden rundt om, og man ser ofte at skogeierne ikke har den nødvendige kunnskapen
som trengs for å ta gode økonomiske beslutninger.

Å treffe skogeieren fra alle kanter i 2017
Det som er unikt med denne informasjonsserien er at den er designet for å treffe nåtidens
skogeiere fra alle kanter. Måten skogbruket forholder seg til skogeieren er i dag ofte
gjennom gamle kanaler, med gamle budskap eller tilpasset skogeiere for 15 år siden. Nye
informasjonskanaler som sosiale medier blir lite brukt og det blir ikke tatt hensyn til at folk
flest håndterer informasjon på en annen måte i dag enn for 15 år siden, fordi de blir utsatt
for en enorm mengde informasjon som de må sortere effektivt.
Informasjonsserien Skogen – det grønne gull treffer skogeiere med informasjon fra flere
hold. Både direkte på kurs og skogdager, gjennom pressen, gjennom sosiale medier og
gjennom kommunen og næringsaktører. På denne måten vil vi gjøre informasjon lettere
tilgjengelig for skogeieren anno 2017.
Her følger en kort oppsummering av hva som har blitt gjennomført i 2017 og hvordan
prosjektet ligger an i forhold til prosjektplanen.

Gjennomførte aktiviteter
Artikler, annonsering og presse
Fem artikler har blitt produsert slik som planlagt. De ble publisert i Bondevennen og etterpå i
noen andre kanaler, blant annet Skogselskapet.no, Vestnytt og Norsk Skogbruk. Det har også
blitt utført noe presse- og annonseringsarbeid i forbindelse med fagarrangementene.
Arrangementene har blitt annonsert i lokalaviser, på sosiale medier, og i Bondevennen.
Samarbeidspartnere som lokale skogeierlag, Fylkesmannen, kommunene og lokale bondelag
har spredt informasjon om arrangementet via egne kanaler. Informasjon har og blitt spredt
via sms tjenesten Sveve og e-post.
Det ble også gjort et stykke arbeid i forbindelse med et regnskapskurs som Bondelaget
arrangerte, der Skogkurs bidro med informasjon om skatteregler på skogeiendommer og
informasjon om skogfondsordningen. Regnskapskontor som har mange klienter innenfor
skogbruket ble kontaktet og oppfordret til å delta.

Fagarrangement
I prosjektplanen står det at hver artikkel skal akkompagneres av et fagarrangement to steder
i fylket som tar sikte på å gi utdypende informasjon om temaet. Dette ble gjennomført på en
litt annen måte enn planlagt. Skognæringa Kyst og Skogkurs utviklet et nytt skogdagskonsept
tilpasset skogeiere langs kysten som vi benyttet oss av, i tillegg til å arrangere egne

skogdager. Det ble derfor tatt opp flere tema på grunnleggende nivå på hvert arrangement
istedenfor å ha et tema på hver dag. Dette er arrangementene vi har hatt:
o
o
o
o
o
o

Skogdag med tema vei på Jørpeland 18. Mars
Skoglagsdag 8. Juni i Stavanger (medarrangør)
Skogdager 20. Og 23. September på Vinterlandbruksskulen Jæren
Skogdag på Jørpeland 28. Oktober
Skogdag på Tveit 4. November
Skogdag i Suldal 4. November

Informasjon på kommunene sine nettsider
Kommunenes rådgivere på skog har blitt tilbudt en mal med informasjon om skogbruk til
sine nettsider. Til nå er det kun Hjelmeland kommune som har tatt i bruk malen som vi vet
om. Noen av de andre kommunene har vært flinke til å legge ut nyheter når vi har
arrangement.
Facebooksiden ”Spør Skogbrukssjefen” har blitt opprettet. Her vil det legges ut råd og
informasjon om kurs o.l. for skogeiere. Skogeiere kan også bruke siden til å legge ut spørsmål
som en rådgiver med kompetanse på skog kan svare på. Fylkesmannen og kommunene sine
rådgivere vil svare på spørsmålene. Å ha redaktøransvar for Facebooksiden er prosjektet sitt
ansvar.

Endringer i prosjektgjennomføring
Den opprinnelige prosjektplanen har blitt endret noen ganger underveis gjennom året. Disse
endringene har ført til at informasjonsserien fortsetter i 2018. Det blir laget et tillegg til den
opprinnelige prosjektplanen som skal gjelder for 2018. Under følger beskrivelse av
endringene som har gjort at prosjektet avviker fra den opprinnelige planen:







Samarbeid med Vinterlandbruksskulene ble mindre omfattende enn planlagt.
Opprinnelig var planen at alle fagarrangementene skulle være i samarbeid og at
deltakere skulle kunne delta utenfra i tillegg til elevene fra vinterlandbruksskulene.
Skulene sitt skogfaglige undervisningsopplegg var såpass begrenset i tid og omfang at
de ikke ville erstatte så mye av et etablert undervisningsopplegg med prosjektet sitt.
Skognæringa Kyst sitt prosjekt for kompetanseheving av kystskogbrukseieren fikk
utviklet et skogdags-konsept av Skogkurs som vi fikk pilotteste i Skogens grønne gull
prosjektet. Dette gjorde at vi fikk lagt til pilottesting og evaluering av skogdagkonseptet i prosjektet, samt finansiering av det.
De ekstra aktivitetene og finansieringen fra Skognæringa kyst førte også til at
prosjektet ikke blir avsluttet i 2017. Prosjektet vil videreføres og utvides i 2018.
Den delen av prosjektet som regnes som feltprosjekt i Skognæringa Kyst sitt
kompetansehevingsprosjekt avsluttes. Det gjør også pilottesting av skogdager.

Framdrift av prosjektplan
PLANLAGT

GJENNOMFØRT

Artikler

Produsere fem artikler
Liten sak om
artikkelserien

Fagarrang
ement

6 kursdager i samarbeid
med
Vinterlandbruksskulene

Kommune
nettsider

Presentasjon for
kommunene
Lage mal, legge ut på en
kommune nettside.
Tilby malen til de andre
kommunene
Oppfølging
Evaluering

Kurs

Arrangere økonomikurs

Produsere fem artikler
Liten sak om artikkelserien
Spredt artiklene til andre publikasjoner
Presseskriv har ført til nyheter og notiser
i lokalavisene. Blant annet oppslag i
Strandbuen om Skogsveg.
2 kurs for vinterlandbruksskulene
fordelt over 3 dager
3 skogdager i samarbeid med
Kystskogbruket og Skogkurs
2 ”egenregisserte” skogdager
Omfattende markedsføringsarbeid for
hvert arrangement unntatt de i saarbeid
med vinterlandbruksskulene.
Dette har gått etter planen, men mer
oppfølging trengs for å få kommunen til
å ta i bruk malen. Kun en kommune har
benyttet seg av den.
Malen finnes på bokmål og nynorsk. Det
har også blitt laget en Facebookside kalt
”spør skogbrukssjefen” der skogeiere
kan stille spørsmål til kommunale og
fylkesvise skogfaglige rådgivere. Det kan
også legge sut tips og saker til
skogeiere.Prosjektet er redaktør for
siden.
Det viste seg at Skogkurs allerede planla
økonomikurs for regnskapsførere i
samarbeid med Bondelaget. Derfor
brukte vi heller tid på markedsføring av
dette.
Gjennomført etter planen, samt brukt
tid på endringer underveis i økonomi og
planer.

Prosjektdri Planlegging, Opprette
samarbeidsforhold og
ft
eventuelt avtaler.
Evaluering og
rapportering

TIDSBRUK
PROSJEKTLED
ER
8 dager

17 dager

9 dager

2 dager

12 dager

Totalt 48
dager

Økonomi
Inntekter
FM Rog Skogkulturmidler
FMRog UTM
Kompetansehevingsmidler Kystskog
Rogaland Skognærinsgforum
Infospredningsprosjekt
Deltakeravgift på kurs
Deltakeravgift
Kommunale rentemidler
Støtte til skogdager
RFK kursstøtte
Sum inntekter

budsjett regnskap
fordringer Sum
150000
100000
60000
45000
80000
80000

Utgifter
Arbeidstimer
Materiell, post
Innleid kompetanse
mat/kaffi
Markedsføring
Eventuelt
Reise
Sum utgifter

Budsjett Regnskap Fordringer sum
282600
216000
20000
6188
24000
27011
8000
14057
15000
24880
7900
25000
1441
382500
73576
216000
289576

Resultat

15000
22500
30000
0

0
0
0
9880
62300

25000
382500

0
154880

142300

297180

7603,63

