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1  Innledning 

 
Norges Skogeierforbund har sammen med andelslagene i organisasjonen gjennomført 
utviklingsprosjekt ”Dokumentasjon av biologisk viktige områder”. Prosjektet startet 
kort tid etter enigheten om revidert Levende Skog. I sluttprotokollen fra 
forhandlingen, datert 20. oktober 2006, var det enighet om at sluttrapport fra prosjektet 
skulle leveres Rådet for Levende Skog innen utgangen av 2007. Rådet for Levende 
Skog har godkjent at rapport fra prosjektet leveres 1. mai 2008. 
I samsvar med sluttprotokollen fra forhandlingen ble utviklingsprosjektet godkjent av 
Rådet for Levende Skog i møte 14. februar 2007.  
 
Denne rapporten representerer et delprosjekt i dette utviklingsprosjektet, og har i den 
sammenheng hatt fokus på problemstillinger knyttet til spesielle vegetasjonstyper, og 
hvordan areal i de forskjellige vegetasjonstyper kan isoleres og dokumenteres i følge 
formålet. Området som er brukt som studieområde, er alt privatskogareal i Snåsa 
kommune, Nord Trøndelag.  Dette området ble valgt delvis på grunn av godt 
tilgjengelige data for de fleste temaer som kunne være interessante, men også på grunn 
av kommunens rike og varierte skogareal, med innslag både av sumpskoger, 
kalkskoger, og kystgranskogelementet. 
 

2 Snåsa kommune 

 

2.1 Arealfordeling og skogtakst området i Snåsa kommune 
 
Kommunen har et totalareal på 2 341’ daa (= 2 341 km2). Av dette var kun 633 000 daa med i 
den siste skogtaksten. Av arealet som ikke var med under taksten er det 356 101 daa som er 
klassifisert som skog i digitalt markslagskart (DMK).  I tabell 1 vises det produktive 
skogarealet fra taksten og prosentfordelingen i forhold til totalarealet av kommunen, bilde 1 
prøver å formidle arealdifferansen visuelt. 
  

 

daa % av total arealet Snåsa kommune 

 

 

 Areal Snåsa kommune 2341396 

 

 

 

 Skogtakstområde 633071 27 

prod. Skogtakstareal 270400 11 

skogareal DMK 752429 32 

skogareal DMK utenom skogtakst 356101 15 

Tabell 1: Areal Snåsa kommune og skogareal innenfor og utenfor skogtakst 
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Bilde 1: Skogtakstområde og areal kvalifisert som skog i DMK i Snåsa kommune 

 
I diagram 1 vises de arealtypene som kan kvalifiseres som skog som ligger utenfor 
skogtakstområdet. I arealtypene barskog, blandingsskog og lauvskog inngår det en stor del 
skog som er kvalifisert som økonomisk nullområde som for eksempel all skog som tilhører 
fjellgårdene i Græsåmoen / Skjækerfjell nasjonalpark. 
 

 
Diagram 1: Arealfordeling DMK skog utenfor skogtakstområde 

 
 
Hoveddelen av analysen ble gjennomført i området fra Snåsa kommune med skogtakst. 
Taksten ble gjennomført i perioden 2003-2004 og hovedtall for denne vises i tabell 2. 
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Totalt skogareal: 633071  daa 

Produktivt skogareal: 270400  daa 

   

Total kubikkmasse: 1779046  m
3 

 

Gjennomsnittlig kubikkmasse pr daa: 6,6  m
3
/daa 

   

Tilvekst hogstklasse 2: 4793  m
3
 

Tilvekst hogstklasse 3 - 5: 60788  m
3
 

Tilvekst totalt: 65581  m
3
 

   

Gjennomsnittlig tilvekst/daa produktivt areal: 0,24  m
3
/daa 

Gjennomsnittlig tilvekstprosent: 3,7  % 

   

Produksjonsevne totalt: 94985 m
3
 

Produksjonsevne pr. daa: 0,35 m
3
/daa 

   

Balansekvantum: 49280  m
3
 

Foreslått årlig hogstkvantum: 29314  m
3
 

Tabell 2: Hovedtall fra skogtakst Snåsa kommune1 
 

I prosjektsammenheng er det videre av interesse å se på hogstklasse- og bonitetsfordeling for 
kommunen som vises i diagram 2 og 3. Avslutningsvis fremkommer det i tabell 3 og diagram 
4 stående kubikkmasse fordelt på treslag. 
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Diagram 2: Hogstklassefordeling i prosent 

 

0 1

10

31 31

23

4

0

5

10

15

20

25

30

35

26 23 20 17 14 11 8 6

Bonitet

%

 
                                                
1 Alle volumtall er bruttotall uten bark, det vil si de er ikke redusert for topp og avfall. 
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Diagram 3: Bonitetsfordeling i Prosent 

 
Treslag I prognose Utenfor 

prognose 

Uproduktiv skog Sum % 

Gran 1439683  96 1439779 81 

Sitkagran 147   147 0 

Edelgran 50   50 0 

Furu 163843  68 163911 9 

Contortafuru 20   20 0 

Lerk 27   27 0 

Barlind 7   7 0 

Bjørk 142602  55 142657 8 

Osp 8016   8016 0 

Ask 9   9 0 

Alm 5   5 0 

Lind 5   5 0 

Gråor 18780  13 18793 1 

Svartor 128   128 0 

Selje 4447   4447 0 

Rogn 641   641 0 

Hegg 399   399 0 

Sum 1778814 0 232 1779046  

% 100 0 0  100 

Tabell 3: Stående kubikkmasse i m3, fordelt på treslag. 

 
 

Gran

82 %

Gråor

1 %
Bjørk

8 %

Furu

9 %

 
Diagram 4: Stående kubikkmasse fordelt på treslag 

 
 
 

2.2 Forventninger til biologisk viktige områder og 
eiendomsstruktur i kommunen 
 
Snåsa er en kommune der det forventes å forekomme et variert biologisk mangfold.  Dette 
begrunnes både i geografiske og geologiske forutsetninger.  
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Det forventes kvaliteter som kalkskog, gammel skog, sumpskog og kommunen er også delvis 
en del av utbredelsesområdet for naturtypen kystgranskog.  
Eiendomsstrukturen er utypisk for Trøndelag. Gjennomsnittsstørrelsen for teiger med 
produktiv skog innenfor skogtakstområde ligger ved 407 daa, noe som er langt over 
gjennomsnittet i andelslagets utbredelse. En gjennomsnittlig gårdsskogeiendom i Snåsa er på 
ca. 1000 dekar produktiv skog.   
Tabell 4 viser teiger fordelt på 5 klasser med prosentvis fordeling av arealet. Med dette 
utgangspunktet er det ikke kjørt analyser på annet enn kommunenivå siden det ikke hadde 
vært representativt for andre områder. 
 

Teigstørrelse i daa Antall i klassen % av arealet 

    0  -  250 1145 2 

 250 -  500 112 3 

 500 -  1500 167 9 

1500 – 3000 69 14 

3000 – 10663 46 72 
Tabell 4: Teigene innenfor skogtakst i 5 klasser 
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3 Målsetting 

 

3.1 Prosjektets målsettinger 
Ut ifra prosjektet om dokumentasjon av biologisk viktige områder fra Norges 
Skogeierforbund behandler dette delprosjektet punkter listet opp under punkt 3 og 4 i prosjekt 
beskrivelsen. 
Delprosjektet skal dermed prøve ut synliggjøring av forvaltning av minimum 5 % som 
biologisk viktige områder ved å kombinere synliggjøring av nøkkelbiotoper på enkelteiendom 
i samsvar med punkt A i kravpunkt Biologisk viktige områder i kombinasjon med skogtyper 
under punkt B i kravpunktet på kommunenivå.  Dokumentasjonen synliggjøres i oversikt på 
kommunenivå hvor en kombinerer statistikk med oversiktskart.  
Videre skal det utprøves å lage oversikt på fylkesnivå ut fra informasjon fra 
landskogtakseringen ved hjelp av statistikk og oversiktskart. 
 
Delprosjektet for punkt 3 er planlagt gjennomført i Snåsa kommune. I kommunen er det 
gjennomført miljøregistrering i skog og kommunen har alle typer skog som er viktig ved valg 
av biologisk viktige områder i Trøndelag. For eksempel kalkskog, kystgranskog, gammel 
skog og store arealer sumpskog.  
(Delmål 4 vil være en undersøkelse av om det er mulig å synliggjøre sumpskog og 
gammelskog i kombinasjon av kart og statistikk. Her vil data fra Nord Trøndelag bli brukt.) 
 

3.2  Prosess og rutiner for synliggjøringen  
 
I synliggjøringen ble det lagt vekt på nøyaktig strukturering av analyse prosessen. Det ansees 
som viktig at konsepsjonen til analysene er forstålig for alle og at prosessen kan bli gjentatt og 
overført til andre kommuner kun vha. enkle endringer på forskjellige parametere. 
I denne sammenheng ble det tilrettelagt dokumentasjon av analyser i stil av et flytediagram 
som vises i bilde 2 og alle spørringer og utvalg er tatt vare på.  
Modellen er i tillegg til dokumentasjonsformålet anvendelig som del av 
programmeringsrutiner innenfor software pakken (ArcGIS 9.2) som blir brukt til analysene og 
kan dermed brukes til både dokumentasjon og prosessering. 
Modellen vil bli nærmere forklart og delt opp i flere deler nedenfor. 
  
Generelle opplysninger og forklaring til lesing av modellen: 
- Modellen leses som et vanlig flytediagram fra venstre til høyre. Strekene viser vei for 

analysen sin gang og viser hvilke data som blir kombinert  
- Blå figurer er grunnlagsdata som er tilgjengelig fra før, som skogtakstdata eller data 

fra felles kart base (FKB-data) 
- Gule figurer er del av analysen. Dette er enten spørringer etter attributter i kartdata 

eller det er geografiske analyser som for eksempel identifisering av overlappende 
arealer 

- Grønne figurer er resultat filer. Dette kan enten være et midlertidig resultat som blir 
brukt til et nytt steg i analysen eller den endelige resultatfilen. 
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Bilde 2: Konseptuelt modell av analysen for synlig gjøring av BVO arealer 

 
Modellen er satt opp slik at alle verdifulle egenskaper kan bli tatt med videre til sluttresultatet. 
Dette gir mulighet for å ta ut arealer fra synliggjøringen også når det allerede foreligger 
resultatfil med nettoareal. (Det vil si når det allerede er tatt bort overlappende arealer fra 
synliggjøringen.) 
Det er svært fordelaktig ved utprøving av prioriteringer at muligheten til å ta ut arealer og 
legge de tilbake igjen, kan gjøres til enhver tid uten å kjøre nye analyser. Dessuten kan også 
overlappende BVO bli identifisert i resultatfilen noe som kan være viktig i forhold til 
kvaliteten til enkelte områdene. 
 

3.3 Visualisering 
 
Forfatteren er meget skeptisk til en presentasjon av arealet på kartet uansett så lenge det ikke 
skal være på eiendomsnivå. For å forsikre seg om at kartet ikke kan kobles mot den enkelte 
skogeiendom må en veldig liten målestokk legges til grunn og med dette blir kartet lite 
informativt.  
På den måten som prosessen og analysen er kjørt i vårt delprosjekt ligger det også 
informasjon om overlapp av forskjellige BVO i kartmaterialet. Det er da mulig å skille i 21 
klasser av BVO områder (opp til 3 forskjellige BVO kvaliteter kan overlappe) noe som gjør 
kartet vanskelig lesbart.  
Selvsagt er det muligheter å begrense seg i visningen på en hovedgrunn for utvelgelsen til 
BVO, men med dette går akkurat denne informasjonen tapt som kan gjøre et areal mye mer 
interessant fordi det er flere grunner for utvelgelsen til BVO. 
I bilde 3 vises det et kartutsnitt med original målestokk 1:30000. I denne målestokken kan 
områdene forhåpentligvis ikke knyttes til bestemte skogeiere. BVO’ene har blitt redusert til å 
ikke vise overlappende egenskaper, for eksempel kan sumpskog og kantsone forekomme i 
samme figur men det vises kun sumpskog i kartet. 
En annen mulighet er å vise kartutsnitt i veldig stor målestokk som vist i bilde 4. Også her kan 
muligens kartutsnittet velges slik at det ikke kan knyttes til eiendommen. Men her er utvalg av 
utsnitt en vanskelig prosess siden det må både lokal kunnskap til for å sikre at ikke kartet 
tilfeldigvis blir enkelt gjenkjent og ennå viktigere, det er vanskelig å velge et representativt 
område ved et så lite kartutsnitt i stor målestokk. 
Presentasjon på eiendomsnivå derimot er uønsket på dette tidspunkt. Dessuten blir det mye 
manuelt ekstraarbeid for en god presentasjon på eiendomsnivå som en automatisk kjøring 
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aldri vil levere godt nok resultat til. Dette blir i så fall en tids-, personal og kostnadsintensiv 
prosess. 
 

 
Bilde 3: Visning av BVO arealer i original har kartet en målestokk 1:30000 

 
 

 
Bilde 4: Kartutsnitt med BVO i original målestokk 1:5000 
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4 Analyser 

4.1 Datagrunnlag, framgangsmåte og analyseprosess 
 
Som datagrunnlag må det velges digitale kartfiler som passer til kvalitetskravet og 
nøyaktighetskravet av prosjektet. 
Kvalitetskravet er svært høyt og det viktigste punktet i avgjørelsen om hvilke data som skal 
brukes. Data må komme fra en seriøs aktør og bruk av koding og instruks må være tilstrekelig 
kjent. Derfor ble det kun brukt data fra offentlige kartbaser i tillegg til egne data.  
Kravet til nøyaktighet er også avgjørendes. Siden det for eksempel blir laget buffersoner med 
10 meter ut fra prosjektets beskrivelser er det viktig at de digitale data oppfyller en viss 
nøyaktighet for å komme til reelle resultater. I analysene ble det kun brukt data som har en 
anbefalt målestokk på 1:5000. 
Et siste punkt i utvalg av data som alltid spiller en stor rolle er også tilgjengelighet. I 
prosjektet ble det brukt FKB-data som, på skogeierens vegne, er tilgjengelig for 
gjennomføring. Videre ble det brukt data som er egenprodusert gjennom andre prosjekter. 
Konkret ble følgende baser brukt i prosjektet: 
 

1. Skogbruksplandata (ALLSKOG) 
2. MiS (ALLSKOG) 
3. Digital Markslagkart (DMK) 
4. Vanndata fra (FKB-data) 

a. Vannflater 
b. 2-streks vann 

5. Naturbase 
6. Verneområder 

 
Videre ble data av viltkartverket vurdert men det viste seg at digitale data ikke er tilgjengelig i 
påkrevd kvalitet og nøyaktighet. 
 
Framgangsmåte og analyseprosessen følger samme flytediagram som vist i bilde 2. Først ble 
fem BVO egenskapene satt fast som gikk an å lete fram med gitt data grunnlag.  
I dette delprosjektet er det følgende egenskaper med analysemetoden: 
 

• MiS og nøkkelbiotoper (Utvalg/ Attributtsøk) 

• Verneområder (Utvalg/ Attributsøk) 

• Kantsoner (Buffersoner/ Klippeoperasjoner/ Geografiske spørringer) 

• Naturbase/Kystgranskog (Utvalg/ Attributtsøk) 

• Sumpskog (Utvalg / Attributsøk / Geografiske spørringer) 
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I bilde 5 vises den første del av flytediagrammet som utsnitt der de grunnleggende 
operasjonene ble kjørt. De grønne figurene til høyre viser mulige brutto BVO arealer som 
resultat / midlertidige resultater. 
 

 
Bilde 5: Første del av analysene for mulige BVO arealer 

 
I neste og andre del av analysen blir det produsert nettoareal til de enkelte del-resultatene 
(bilde 6). Til slutt blir nettoarealet gjennomskåret med henholdsvis skogfolien og / eller skog 
kvalifisert areal fra DMK. Den endelige resultatfilen kan da bearbeides videre enten i 
geografisk informasjonssystem eller i regneprogram som Excel. I bilde 6 vises den siste del 
av analysen. 
 
Analysene er gjennomført ved bruk av ArcGIS© 9.2 (ArcEditor) med utvidelser. Flytediagram 
og programmeringsgrunnlag er gjennomført med hjelp av ModelBuilderTM. Dessuten ble det 
brukt standard Microsoft Office 2007 software. 
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Bilde 6: Beregning av nettoareal og kobling med attributter fra skogtakst og DMK skog 
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4.2 Miljøregistering i skog og nøkkelbiotoper 
 
I Snåsa ble registreringen av miljøkvaliteter gjennomført etter Miljøregistering i skog (MiS) 
metoden i perioden 2003 – 2004. 
I tabell 5 vises areal for utvalgte MiS figurer i kommunen oppsummert etter livsmiljøer2. Det 
handler her om bruttoareal det vil si at livsmiljøene og dermed figurene kan overlappe. 
I diagram 5 er det lagt til grunn data fra i tabell 4 som vises som prosentvis fordeling. 
I tabell 6 vises det nettoareal som er redusert på overlapp av figurene. Visningen er her 
oppsummert etter hogstklasse (HKL) fordeling. HKL 0 er her arealer som ble vurdert som 
uproduktive eller økonomiske null-områder. Figurene her ligger hovedsakelig på tresatt myr 
(11 daa) og i tresatt impediment (9 daa).  
 

 

 Areal i daa 

LIVSM Totalt 

1 70.7 

2 459.6 

3 221.5 

4 558.7 

5 433.7 

6 541.3 

9 663.2 

13 310.5 

Totalt 3259.2 

Tabell 5: Oppsummering av registrerte livsmiljøer 

  

 
Diagram 5: Prosentvis fordeling av registrerte livsmiljøer 

 

                                                
2 For kodetabell livsmiljøer, hogstklasse, bonitet med mer - se i vedlegget til dokumentet 



Rapport fra delprosjekt Allskog BA 

Prosjekt: Testprosjekt til dokumentasjon av minimum 5 % BVO            Område: Snåsa  Side 17  

 

 

   Areal i daa 

HensynsArt HKL Totalt 

MIS 0 21.2 

  21 5.7 

  22 5.8 

  31 110.8 

  32 13.1 

  41 419.9 

  42 573.4 

  51 1283.5 

  52 829.8 

Totalt MIS   3263.2 

Totalt   3263.2 

Tabell 6: Nettoareal MiS fordelt på hogstklasser 

 
 

4.3 Verneområder 
 
I Snåsa kommune er det i utgangspunkt utvist seks verneområder med til sammen over 192’ 
daa. Når en legger skog fra DMK til grunn er det over 20’ da med skog innenfor disse 
verneområdene. I dette avsnittet skal vi kun se på skogen innenfor verneområder som dekkes 
av den siste skogtaksten. 
I krysstabellen på neste sida (tabell 8) er det summert opp nettoareal som ligger i DMK som 
skog, både arealer som var taksert og areal som ikke var taksert under skogtakst selv om det 
ligger geografisk innenfor takstområdet. Skogtakst prosjektet definerte hvilke verneområder 
som skulle takseres og hva som ble hold utenfor. 
Oppsummeringen av kun det produktive arealet fra skogtaksten er ført opp etter HKL- 
fordeling i tabell 7. 
 

Sum av Areal i daa       

HensynsArt HKL ATIL Totalt 

Verneomrade 11   73.3 

  21   791.9 

  22   60.8 

  31   226.5 

  32   8 

  41   176.6 

  42   22.5 

  51   323.4 

  52   79 

Totalt Verneomrade   1762 

Totalt     1762 

Tabell 7: Produktiv areal som er taksert i verneområdene 
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       Areal i daa 

HensynsArt HKL ATIL AKTUELTMAR Totalt 

Verneomrade 0 12   181.5 

    14   1.1 

    24   2194.6 

    25   25.1 

    26   5.8 

  Totalt 0   2408.1 

  11 (tom) 14 73.3 

    Totalt (tom) 73.3 

  Totalt 11   73.3 

  21 (tom) 8 7.7 

      11 184.4 

      14 506.5 

      17 93.3 

    Totalt (tom) 791.9 

  Totalt 21   791.9 

  22 (tom) 11 40.2 

      14 11.8 

      20 8.8 

    Totalt (tom) 60.8 

  Totalt 22   60.8 

  31 (tom) 8 4.9 

      11 4 

      14 138 

      17 76.8 

      20 2.8 

    Totalt (tom) 226.5 

  Totalt 31   226.5 

  32 (tom) 14 2.1 

      17 5.9 

    Totalt (tom) 8 

  Totalt 32   8 

  41 (tom) 11 18.7 

      14 121.9 

      17 36 

    Totalt (tom) 176.6 

  Totalt 41   176.6 

  42 (tom) 11 18.2 

      14 4.3 

    Totalt (tom) 22.5 

  Totalt 42   22.5 

  51 (tom) 6 0.8 

      8 24.8 

      11 70.8 

      14 206.3 

      17 20.7 

    Totalt (tom) 323.4 

  Totalt 51   323.4 

  52 (tom) 6 14 

      8 57.1 

      11 7.9 

    Totalt (tom) 79 

  Totalt 52   79 

Totalt Verneomrade       4170.1 

Totalt       4170.1 

Tabell 8: Krysstabell skog i verneområder innenfor skogtakst området i Snåsa 
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4.4 Kantsoner 
 
Bruttoareal på kantsoner innenfor skogtakstområde er på nesten 40 000 daa. I dette arealet 
inngår det også alle kantsoner som er skog i følge DMK. Oppsummert bruttoareal i ATIL fra 
DMK skog og i hogstklassene vises i tabell 9.  
Tabell 10 viser nettoareal i produktiv skog. Kantsone inngår også i sirka 1 100 daa andre 
BVO som hovedsakelig MiS og sumpskog kvaliteter. Arealer som er kvalifisert som barskog 
(24), blandingsskog (25) eller lauvskog (26) i kantsonene forventes å ha veldig høy kvalitet 
som BVO når de ligger inn til andre BV arealer. Dette blir tatt opp i kapitel 3.7 
 

Sum     Areal i daa 

HKL ATIL Totalt 

0 12 1025 

  13 21.8 

  14 51.2 

  24 18496.2 

  25 1823.7 

  26 1136.7 

Totalt 0   22554.6 

11   240.2 

12   12.5 

21   2775.6 

22   511.4 

31   2533.6 

32   1144.1 

41   1887.1 

42   2148.1 

51   3000.3 

52   2799.8 

Totalt   39607.3 

Tabell 9: Bruttoareal på kantsoner 

 
 

  AKTUELTMAR              av Areal i daa 

HKL 6 8 11 14 17 20 23 Totalt 

11 10.2 6 92.9 94.3 29.3 1.9   234.6 

12 1.4   0.4 3.5 4.9 0.5   10.7 

21 7 187.9 1055.2 1059 374.3 34.8   2718.2 

22 24.2 109.7 133.5 125.1 90.1 7 0.3 489.9 

31   12.8 358.9 952.5 873.6 211.6   2409.4 

32 13.5 242.2 274 248.6 235.8 90.3   1104.4 

41 13.8 259.1 432.8 417.6 398.2 179.3 1.2 1702 

42 131.2 919.7 419.5 244.3 218.5 67   2000.2 

51 50.5 588.8 1344.7 643 119.4 12.1   2758.5 

52 315.9 1714.8 528.6 100.5 12.9 0.4 0.6 2673.7 

Totalt 567.7 4041 4640.5 3888.4 2357 604.9 2.1 16101.6 

Tabell 10: Nettoareal for kantsonene i produktiv skog 



Rapport fra delprosjekt Allskog BA 

Prosjekt: Testprosjekt til dokumentasjon av minimum 5 % BVO            Område: Snåsa  Side 20  

 

4.5 Arealer fra naturbase (naturtyper DN-13) 
 
Arealer fra naturbasen som tas hensyn til i forhold til Levende skog standarden er blant annet 
områder med bekkekløfter, bergvegger, gammel skog. Skogareal for disse kvaliteter som 
forekommer innen takstområdet i Snåsa kommune er oppsummert i tabell 11. 
 

Sum av Areal i daa   

NATURBAS_5 Totalt 

Gammel barskog 206.1 

Gammel lauvskog 23.7 

Kalkskog 1108.9 

Gråor-heggeskog 196.7 

Bekkekløft og bergvegg 74.9 

Sørvendte berg og rasmarker 31.9 

Totalt 1642.2 

Tabell 11: Bruttoarealer for skog innenfor naturbaseregisterte områder 

 
Nettoareal i tabell 12 på produktiv skog gir cirka 300 daa mindre areal. 100 daa av dette er 
skog etter DMK kvalifiseringen mens resten overlapper med andre BVO, først og fremst med 
MIS figurer, og arealet er oppført under denne egenskapen. 
 

 

  AKTUELTMAR            Areal i daa 

HensynsArt HKL 6 8 11 14 17 20 Totalt 

NaturBase 11   4.4   6.7     11.1 

  12           5 5 

  21   38.9 222.4 95.9 9.2 2.4 368.8 

  22   9.6 5.1     16.9 31.6 

  31     39.6 85 80.7 16.5 221.8 

  32   3.1 2.9 7 7.7 2.5 23.2 

  41     5.4 62.5 18.9 16.6 103.4 

  42   60.5 8.5 17.1 16.5   102.6 

  51 9.2 47.5 155.8 213     425.5 

  52 1.7 49 17.1 3.6 0.1   71.5 

Totalt NaturBase   10.9 213 456.8 490.8 133.1 59.9 1364.5 

Totalt   10.9 213 456.8 490.8 133.1 59.9 1364.5 

Tabell 12: Nettoareal produktiv skog av områder registrert i naturbasen 
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4.6 Sumpskog 
 
For utvelgelse av sumpskog var DMK lagt til grunn. Det ble valgt ut arealer med barskog, 
blandingsskog og lauvskog (ATIL 24,25,26) som har tilleggsopplysninger for skog med 
vassjuk skogsmark og vassjuk skogsmark med feil bartreslag (TSKOG 11,12). I tillegg ble 
opplysninger om myr med barskog, myr med lauvskog og myr med blandingsskog (ATIL 
12,13,14)3. Bruttoareal på over 17 000 daa oppsummert etter disse egenskaper blir vist i tabell 
13. Igjen er nettoarealet redusert om overlapp med andre BVO, tabell 14 er også redusert til 
kun produktiv arealer. Det overlappende areal faller mest sammen med MiS registrert areal 
eller verneområder. Ca. 65 000 dekar er nettoareal på sumpskog i Snåsa kommune (tabell 14). 
Dette er mye areal men data fra landskogtakseringen viser at det er opp til 2.3 % 4 av det 
produktive skogareal er sumpskog i region nordafjells. Andelen i Snåsa kommune er bare 1.8 
% av det produktive skogtakstarealet. Bruttoarealet av sumpskog kvalifisert areal inkludert all 
skog fra DMK innenfor skogtakstarealet er derimot med bare 2.3 % mye lavere enn 
gjennomsnittet fra landskogtaksering som er på over 30 %. Dette kan relateres til at skogtakst 
området ikke dekker hele kommunen. 
 

 

TSKOG   

 Areal i 

daa 

ATIL 0 11 Totalt 

12 12976.5   12976.5 

13 606.5   606.5 

14 456.7   456.7 

24   2436.3 2436.3 

25   629.9 629.9 

26   299.5 299.5 

Totalt 14039.7 3365.7 17405.4 

Tabell 13: Bruttoareal Sumpskog fra DMK 

 

Sum av Areal i daa   AKTUELTMAR             

HensynsArt HKL 6 8 11 14 17 20 Totalt 

Sumpskog 11 1.5 21.1 26.2 54 4.6 1 108.4 

  12 10.3 0 

  

0.1 

 

10.4 

  21 54.3 272.7 740.7 446.9 97.7 0.2 1612.5 

  22 34.4 160.1 62.6 41.1 2.6 

 

300.8 

  31   36.6 336.4 471 209.9 14.9 1068.8 

  32 18.3 149.9 232.8 66.9 54.8 3.7 526.4 

  41 16.3 142.7 217.7 248.5 84.1 8.8 718.1 

  42 51.7 386 203.2 84.7 52 4.6 782.2 

  51 2.4 206.8 288.8 245.9 15.5 1 760.4 

  52 145 435.6 69.7 24.8 0.3 

 

675.4 

Totalt Sumpskog   334.2 1811.5 2178.1 1683.8 521.6 34.2 6563.4 

Totalt   334.2 1811.5 2178.1 1683.8 521.6 34.2 6563.4 

Tabell 14: Nettoareal sumpskog – krysstabell på produktiv skog innen skogtakst område 

                                                
3  For kodetabeller og utvalgsrutiner se vedlegg 
4 Se Excel arket i vedlegg for tall og beregninger; Tall landskogtakseringen  
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4.7 Tresatt Impediment  
 

I kapitel 3.4 ble det henvist på kantsoner som er definert som skog i DMK og som ligger 
inntil andre BVO områder (se bildet 7). De forventes å ha veldig høy biologisk kvalitet.  
Alt som er definert som skog i DMK har utvilsomt fortsatt preg av skogterreng og oppfyller 
alle krav i forhold til det. Videre er disse arealer viktig siden de har den typiske ”korridor” 
oppgaven. De forbinder arealet som er satt av i produktiv skog med hverandre noe som er 
svært viktig i sammenheng med biologisk mangfold  
Nettoarealet av kantsonene i skog utenom produktiv skog vises i tabell 9. Geografisk 
seleksjon på dette arealet som ligger inntil andre BVO viser at det er 12 000 daa som har 
denne egenskapen. Dette arealet inngår som tresatt impediment i oppsummeringen.  
For denne typen utvalg ble det i GIS-systemet brukt geografisk søk med operasjonen 
”Intersect”. Her ble nettoarealer (fra kantsoner som er kvalifisert som skog i DMK) selektert 
som på noen måte grenser/berører andre BVO i produktiv skog. Som andre BVO i produktiv 
skog blir her lagt til grunn effektiv BVO innen skogtaksområdet som diskuteres i kapitel 4.2 
 

 
Bilde 7: Komplementering av kantsoner fra areal kvalifisert som skog i DMK 

 

   

Sum av Areal i daa   

ATIL Totalt 

24 10898.8 

25 711.6 

26 430.4 

Totalt 12040.8 

Tabell 15: Nettoareal komplimentere kantsoner i DMK skog 
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I følge digitalt markslagskart er det registrert 561 dekar med vassjuk skogmark i kommunen 
på bar-, blandings- og lauvskog utenfor produktiv skog som inngår i BVO dokumentasjon 
som tresatt impediment.  
 

Sum av Areal i daa   ATIL       

HensynsArt TSKOG 24 25 26 Totalt 

Sumpskog 11 356.5 140.6 64 561.1 

Totalt Sumpskog   356.5 140.6 64 561.1 

Totalt   356.5 140.6 64 561.1 

Tabell 16: Sumpskog i følge DMK innenfor takstområdet 
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5 Resultater - Effektivt areal BVO 

 

5.1 Arealoppgaver fra foregående kapitler 
 
I de forrige kapitlene ble de tekniske mulighetene for utvalg av BVO tilrettelagt og der ble det 
samlet opp netto areal til alle områder som ut i fra kartenes egenskaper har kvaliteter for 
biologisk viktige områder. 
 
Dessuten ble det i de andre kapitlene også vist krysstabeller slik at arealer i produktiv skog 
kan trekkes ut. I tabell 17 blir arealene oppsummert i en mindre detaljert tabell og de utgjør 
samlet cirka 30 000 daa i Snåsa kommune. 
For oversiktens skyld blir også oppsummering av nøkkeltall i kommunen fra kapitel 1.1 vist 
igjen i tabell 18. 
 

 

 Areal i daa 

HensynsArt Totalt 

Kantsoner 16101.6 

MIS 3242 

NaturBase 1364.5 

Sumpskog 6563.4 

Verneomrade taksert prod. 1762 

Totalt 29033.5 

Tabell 17: Hensynsområder i produktiv skog summert etter ”HensynsArt” 

 

 

daa % av total arealet Snåsa kommune 

 

 

 Areal Snåsa kommune 2341396 

 

 

 

 Skogtakstområde 633071 27 

prod. Skogtakstareal 270400 11 

skogareal DMK 752429 32 

skogareal DMK utenom skogtakst 356101 15 

Tabell 18: Oppsummering av arealer 

 
 

5.2 Effektivt BVO areal i skogtakstområde 
 
Selv om alt arealet i tabell 17 legger attributter til grunn for utvalg som BVO og dermed til 
særskilt behandling etter Levende skog standarden kan ikke forventes at det komplette arealet 
er av høy biologisk verdi. I den følgende tabellen skal hensynsartene diskuteres og statistisk 
velges ut arealer med høy sannsynlighet for overgjennomsnittlig biologisk viktighet. 
I tabellen (tabell 19) blir utgangspunkt arealer og endelig areal vist. Det er også oppført 
begrunnelse for utvalget i tabellen. Arealet fra utgangspunktet i tabell 17 blir i denne 
oppsummeringen etter diskusjon redusert med tilnærmet 30 %. 
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  Areal i daa  Diskusjon 

Areal høy sannsynlig 

BVO 

Hensyns Art 

 

  i daa 

Kantsoner 16102 HKL 1 og 2 � 50 % av arealet   

    HKL 3 blir ikke med   

    HKL 4 og 5 er lagt inn komplett 10861.1 

    

I tillegg blir komplimentere 

kantsoner fra DMK skog med 

som vist i kapitel 3.7 (tresatt 

IMP areal) 12040.8 

MIS 3242  inngår komplett prod og 3220.8 

    tresatt IMP og MYR 21.2 

NaturBase 1365 Skogareal inngår komplett 1364.5 

Sumpskog 6563 

Mye areal men tilsvarer tall fra 

landskogtakseringen   

    

Som effektiv BVO vil likevel 

bare HKL 5 inngå 1435.8 

    

TSKOG 11 utenom prod. skog 

går in som tresatt imp (se også 

tabell 16) (tresatt IMP areal) 561.1 

Verneområder prod 1762 inngår komplett 1762 

Verneområder ikke 

taksert DMK skog 2190 

er barskog og blir tatt med som 

produktiv areal (se kapitel 3.3) 2408 

  218 

annet skog går inn som tresatt 

imp 218 

Sum prod     21052.2 

Sum tresatt IMP     12841.1 

Redusert tresatt IMP til 

25% av Hensyn prod     4976.85 

        

prod skogareal     270400.6 

prod skogareal + tresatt 

IMP areal     275377.5 

        

Sum Effektiv BVO     26315.3 

% av prod skogareal (inkl 

tresatt imp)     
    9.5 

Tabell 19: Avgrensning av arealer som inngår i BVO innen skogtakstområdet 

 
I følgende krysstabellen er det oppsummert stående volum for de diskuterte klassene. 
Volumet er stående kubikkmasse i følge taksten fra 2003/2004. For oppsummeringen er det 
valgt kun de hogstklassene som ansees som effektiv BVO i tabell 19 
For mer informasjon om beregning av arealet: se vedlegg og Excel-fil. 
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Sum av VolPerBestand  Markslag               

HensynsArt HKL 6 8 11 14 17 20 23 Totalt 

Kantsoner 41 67.95 1832.99 4339.9 5218.98 5421.18 2567.87 38.35 19487.22 

  42 357.52 3764.11 2525.64 1935.49 2000.55 589.55   11172.86 

  51 297.46 4831.75 16573.8 11272.35 2920.27 254.54   36150.17 

  52 1096.32 8696.36 4098.29 1003.41 159.41 6.08 14.22 15074.09 

Totalt Kantsoner  1819.25 19125.21 27537.63 19430.23 10501.41 3418.04 52.57 81884.34 

Sumpskog 51 12.77 1726.44 3819.21 4526.43 391.35 10.5  10486.7 

  52 451.2 2081.49 511.16 283.18 4.62    3331.65 

Totalt Sumpskog  463.97 3807.93 4330.37 4809.61 395.97 10.5  13818.35 

MIS 31     314.29 90.82 191.06 33.76  629.93 

  32     7.98 21.9   20.97  50.85 

  41   146.19 472.68 875.08 1097.22 1182.47  3773.64 

  42   54.9 767.96 2069.87 691.24 251.33  3835.3 

  51   1409.88 6378.31 4466.77 4696.19 1454.38  18405.53 

  52   1896.66 1927.07 1417.5 823.01 72.5  6136.74 

Totalt MIS    3507.63 9868.29 8941.94 7498.72 3015.41  32831.99 

NaturBase 31     265.96 584.65 788.1 102.33  1741.04 

  32   6.2 7.54 30.62 42.35 20.41  107.12 

  41     51.3 802.94 258.54 267.25  1380.03 

  42   273.07 40.47 167.69 126.28    607.51 

  51 67.72 497.61 2212.5 3658.43      6436.26 

  52 6.97 328.81 68.12 45.72 1.51    451.13 

Totalt NaturBase  74.69 1105.69 2645.89 5290.05 1216.78 389.99  10723.09 

Verneomrade 31   27.93 32.4 1514.52 793.78 17.36  2385.99 

  32       4.83 15.34    20.17 

  41     245.34 2103.1 650.92    2999.36 

  42     165.62 22.65      188.27 

  51 4.32 243.25 1049.24 4608.31 818.24    6723.36 

  52 44.45 328.06 70.5        443.01 

Totalt Verneomrade  48.77 599.24 1563.1 8253.41 2278.28 17.36  12760.16 

Total kubikkmasse 

       

 152017.93 

 

Tabell 20: Stående Volum i BVO arealene. Inngående HKL i henhold til diskusjon i tabell 19 
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5.3 Effektiv BVO areal i kommunen 
 
I kapitel 1.1 ble det henvist og synliggjort at en del av skogarealet i Snåsa kommune ikke var 
med under forrige taksten. Dermed ble dokumentasjonen av de forskjellige BVO typene 
gjennomført for skogtakstområde. I dette avsnittet skal det oppsummeres hvilket utslag 
skogarealet utenfor taksten gir. 
Med hjelp av ASKOG attributt som viser bonitet ble det valgt middels, høy og svært høy 
bonitet i bar- og blandingsskog som vist i tabell 21. Dette er produktivt skogareal som ikke er 
i drift og vil inngå i BVO arealet som produktiv skog. 
 

Sum av Areal i Daa     

ATIL ASKOG Totalt 

24 13 42211 

 
14 10723 

Totalt 24 
 

52934 

25 13 15249 

 
14 1735 

Totalt 25 
 

16984 

Totalt 
 

69918 

 Tabell 21: Middels, høy og svært høy bonitet i DMK skog areal utenfor skogtakst 

 
Arealet fra tabell 21 blir lagt til som produktiv areal mens resten av DMK skogarealet (til 
sammen 356101 dekar – se også kapitel 1.1) går inn som tresatt imp. 
I tabell 22 blir alle arealer oppsummert en gang til og tabellen blir utvidet med arealene omtalt 
i forrige avsnitt. 
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  Areal i daa  Diskusjon 

Areal høy 

sannsynlig 

BVO 

Hensyns Art 

 

  i daa 

Kantsoner 16102 HKL 1 og 2 � 50 % av arealet   

    HKL 3 blir ikke med   

    HKL 4 og 5 er lagt inn komplett 10861 

    

I tillegg blir komplementære 

kantsoner fra DMK skog med som 

vist i kapitel 3.7 (tresatt IMP 

areal) 12041 

MIS 3242  inngår komplett prod og 3221 

    tresatt IMP og MYR 21 

NaturBase 1365 Skogareal inngår komplett 1365 

Sumpskog 6563 

Mye areal men tilsvarer tall fra 

landskogtakseringen   

    

Som effektiv BVO vil likevel bare 

inngå HKL 5 1435.8 

    

TSKOG 11 utenom prod. skog går 

in som tresatt imp (se også tabell 

16) (tresatt IMP areal) 561 

Verneområder prod 1762 inngår komplett 1762 

Verneområder ikke taksert 

DMK skog 2190 

er barskog og blir tatt med som 

produktiv areal (se kapitel 3.3) 2408 

  218 

annet skog går inn som tresatt 

IMP 218 

DMK skog utenom skogtakst 356101 

areal i henhold til kapitel 1.1 

redusert til bar- og blandingsskog 

på middels og høy bonitet i dette 

kapitel 69918 

    

Blandings- og lauvskog og skog på 

myr inngår som tresatt IMP 286183 

        

Sum prod     90970 

Sum tresatt IMP     299024 

Redusert tresatt IMP til 25% 

av Hensyn prod     22743 

        

prod skogareal + DMK skog 

utenom skogtakstområde     340319 

prod skogareal + tresatt IMP 

areal     363061 

        

Sum Effektiv BVO     113713 

% av prod skogareal (inkl 

tresatt imp)     31.3 
Tabell 22: BVO areal oppsummering for Snåsa kommune 
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6 Konklusjon 

 
I denne rapporten er det synliggjort areal som settes av i henhold til Levende Skog standarden 
med en så langt som mulig automatisert prosess. Med hjelp av Geografisk Informasjons 
System og tilgjengelige digitale geodata kan et utvalg av brutto- og deretter nettoarealet til de 
forskjellige kravpunktene fra standarden bli dokumentert. 
Der etter ble arealet vurdert og redusert med hjelp av attributtene fra skogtakst, digital 
markslagkart, skogfaglig skjønn og skogbiologisk kompetanse. 
  
Målsettingen med testprosjektet var å prøve ut synliggjøring av forvaltning av minimum 5 % 
som biologisk viktige områder ved å kombinere synliggjøring av nøkkelbiotoper på 
enkelteiendom i samsvar med punkt A i kravpunkt Biologisk viktige områder i kombinasjon 
med skogtyper under punkt B i kravpunktet på kommunenivå.  
 
I kapittel 4.2 blir BVO arealet innenfor skogtakstområdet etter diskusjonen oppsummert og 
satt i forhold til det produktive arealet. Resultatet viser her over 24 000 dekar eller 9.5 % med 
biologisk viktig areal som er satt av i henhold til standarden. Dette betyr at det er 
kravpunktene i Levende Skog standarden i Snåsa kommune oppfyller med god margin de 
påkrevde 5 % BVO. 
 

Sum Effektiv BVO     26315.3 

% av prod skogareal 

(inkl tresatt imp)     
    9.5 % 

Tabell 23: BVO areal innenfor skogtakstarealet Snåsa kommune 

 
I kapittel 4.3 blir det videre tatt en gjennomgang av hele kommunen dvs. arealet som ligger 
utenfor den siste skogtaksten blir inkludert i oppsummeringen. Her utgjør skogareal med 
middels og høybonitet et stort skogareal som ikke er i drift. Det meste av dette arealet tilhører 
fjellgårdene i Græsåmoen / Skjækerfjell nasjonalpark.  
Produktiv skogareal og BVO arealet justert i forhold til disse områder viser en veldig høy 
BVO andel med 31.3 %.  
 

Sum Effektiv BVO     113713 

% av prod skogareal (inkl 

tresatt imp)     31.3 % 
Tabell 24: BVO areal oppsummering for Snåsa kommune 
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Vedlegg 
 

1. Excel fil – ResultaterLSprosjektet_BVO.xls 
o Inneholder alle attributtabeller fra resultatene av de digitale kartfiler 
o Inneholder alle krysstabeller, spørringer og diagrammer 

 

2. Kodetabell 
a. HKL 
 

Kode  Hogstklasse 
----- ---------------------------------------- 
   00 Uproduktivt 
   11 Hogstklasse Ia 
   12 Hogstklasse Ib 
   21 Hogstklasse IIa 
   22 Hogstklasse IIb 
   31 Hogstklasse IIIa 
   32 Hogstklasse IIIb 
   41 Hogstklasse IVa 
   42 Hogstklasse IVb 
   51 Hogstklasse Va 
   52 Hogstklasse Vb 
 

 
b. Livsmiljø 
 

Registreringselement Skjema-
kode 

Stående død ved 1 

Liggende død ved  2 

Rikbarkstrær 3 

Trær med hengelav  4 

Eldre lauvtresuksesjoner  5 

Gamle trær 6 

Hule lauvtrær 7 

Brannflater  8 

Bakkevegetasjon 9 

Bergvegger  og steinblokker 10 

Leirraviner 11 

Bekkekløfter 12 

Andre miljøer (inkl. 
rødlisteart) 

13 

Kodetabell livsmiljører 
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c. Bonitet H 40 (AktueltMarkslag) 
 

Aktuelt Markslag 

 

Kode Arealtype Markslag 

----- --------- ------------------------- 

06   Bonitet 6 

08  Bonitet 8 

11   Bonitet 11 

14   Bonitet 14 

17   Bonitet 17 

20   Bonitet 20 

23   Bonitet 23 

26   Bonitet 26 

30   Myr 

41   Skrapskogmark 

42   Impediment 

43   Veier, kraftgater o.l. 

44   Vann 

45   Dyrket mark 

 
d. DMK koder 

i. ATIL 
 

24 Barskog Areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller 
kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt 
av bartre. 
25  Blandingsskog Areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller 
kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av 
bartre. 
26  Lauvskog Areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller 
kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er 
dekt av bartre. 

 
ii. TSKOG 

 
11 Vassjuk skogsmark Skogdekte eller snaue fastmarksareal (mindre enn 30 cm  
tjukt 
torvlag), der boniteten kan aukast med minst 0,3 m3 pr. daa og 
år ved grøfting. 
12  Vassjuk mark med feil  bartreslag 
 
 

iii. ASKOG 
    12  l   Låg bonitet 0,1-0,3 

13  m  Middels bonitet 0,3-0,5 

14  h  Høg bonitet 0,5-1,0 

15  s  Svært høg bonitet meir enn 1,0 
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3. Utvalgsrutiner  
På grunnlag av DMK ble følgende utvalg gjort innenfor geografisk 
informasjonssystem: 
a. DMK skog 

"ATIL" = 12 OR "ATIL" = 13 OR "ATIL" = 14 OR "ATIL" = 24 OR "ATIL" = 25 OR 

"ATIL" = 26 

b. Produktiv skog 
"AKTUELTMAR" < 30 AND "AKTUELTMAR" <> 0 

c. MIS utvalgte figurer 
"UTVALGT" = 1 

d. Naturbase seleksjon av relevante områder 
"NATURBAS_5" = 'Bekkekløft og bergvegg' OR "NATURBAS_5" = 'Gammel barskog' OR 

"NATURBAS_5" = 'Gammel lauvskog' OR "NATURBAS_5" = 'Gråor-heggeskog' OR 

"NATURBAS_5" = 'Kalkskog' OR "NATURBAS_5" = 'Sørvendte berg og rasmarker' 

e. Sumpskog 
 ("TSKOG" = 11 AND( "ATIL" = 12 OR "ATIL" = 13 OR "ATIL" = 14 OR "ATIL" = 24 OR 

"ATIL" = 25 OR "ATIL" = 26 )) OR ( "ATIL" = 12 OR "ATIL" = 13 OR "ATIL" = 14 ) 

 
 
 
 


