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Resultatkartlegging skogbruk 2022 

Landbruksdirektoratet har via skogfondssystemet plukket ut 12 skogeiere i Orkland kommune der 
kommunen er pålagt å oppsøke hogstfelt fra 2019 for å foreta kontroll med hogstføring på feltet og 
oppfølging av foryngelsesplikten. Du er en av de 12 skogeierne. 
 
Resultatkartleggingen gir et godt bilde på hvordan skogbruket blir drevet både på fylkesnivå og 
nasjonalt. Statsforvalteren benytter dataene fra resultatkartleggingen aktivt som grunnlag for videre 
analyser av tilstanden i skogbruket. 
 
I løpet av høsten vil undertegnede oppsøke det aktuelle feltet. Du mottar dette brevet for å gjøre deg 
oppmerksom på at du er blitt trukket ut og at undertegnede kan komme til å ta kontakt med deg for 
å få rede på hvor feltet ligger, men også fordi du skal få anledning til å bli med når jeg tar befaringen 
og få min mening om feltet slik det fremstår på befaringsdagen. Hvis du ønsker å delta på befaringen 
kan du ta kontakt.  
Hvis jeg vet hvor feltet ligger eller får kunnskap om det fra tømmerkjøper som har utført hogsten, er 
det ikke sikkert jeg tar kontakt. 
 
Dersom du har flere adskilte hogstfelt fra 2019, vil jeg velge ett av dem som kontrollfelt. 
 
Hvis du ikke blir med på befaring og ønsker kopi av skjema fra resultatkartleggingen kan det sendes 
deg, gi meg beskjed om du ønsker det. 
 
Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Ole Johan Skjærli 
ole.skjarli@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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