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SØKNAD OM TILSKOT, DET NORSKE SKOGSELSKAP

Saksopplysning
Det norske Skogselskap søkjer i brev dat. 23.10.2011 om kr. 250.000 i støtte til forprosjekt
med tanke på etablering av eit opplevings - og kompetansesenter på Flå.
Skogselskapet ynskjer å laga eit naturens ”vekkelsessenter” med mål om å spreie kunnskap
samt skapa engasjement og begeistring. Senteret skal gi kunnskap og forståing for
samanhengane i naturen på ein aktiv og spennande måte. Gjennom utstillingar og ulike
aktivitetar skal senteret gi ny kunnskap og skape interesse for tematikken og behov for
ytterlegare kunnskap. Senteret skal ha både ein teoretisk og praktisk tilnærming og skal spela
på kontrasten mellom dei kompliserte naturlege prosessane og dei enkle opplevingane me
møter kvar dag. Heile verdikjeda, som skogen representerer, skal synleggjerast gjennom bruk
av ulike verkemidlar. I tillegg er det også eit mål å skapa eit nasjonalt dokumentasjonssenter
for temaet.
Det norske Skogselskap (DnS) er ein 113 år gamal ideell organisasjon med 11.000
medlemmer fordelt på 19 fylkesskogselskap. I Skogselskapets reviderte strategi har to
målområder overordna posisjon, nemleg klima og helse. Desse overordna målområda skal
konkretiserast gjennom basisverksemd i form av mellom anna informasjons- og
kunnskapsarbeid. Skogselskapet skal også synleggjera skogens store samla verdiskapning for
næring, klima og samfunn. For å lykkast med ei slik satsing er Skogselskapet avhengige av
gode støttespelarar. Forprosjektet skal kartlegge mogelegheiter for aktuelle
samarbeidspartnarar, spesielt i forhold til tre innfallsvinklar. Skogen som energibærar, skogen
som erstattar og i forhold til etablering av eit nasjonalt forsking- og dokumentasjonssenter.
Det er ei målsetting at senteret kan åpne i løpet av fyrste halvår av 2013. Forprosjektet er
planlagt gjennomført i perioden november 2011 til februar 2012. Kravspesifikasjon og
endeleg framdriftsplan skal vera klar i løpet av april 2012.
Total kostnad for forprosjektet er sett til kr. 400.000, der Det norske Skogselskap går inn med
kr. 150.000 i eigeninnsats, til prosjektleiing. Det blir søkt om kr. 250.000 til gjennomføring av
forprosjektet.

Vurdering
Ei etablering av eit opplevings - og kompetansesenter i tillegg til eit nasjonalt forsking- og
dokumentasjonssenter i forhold skogen som resurs, vil etter dagleg leiar sitt syn kunne bli eit
svært spennande senter for heile Hallingdal. I eit reiselivsaspekt vil dette kunne vera midt i
blinken, der opplevingsbaserte produkt stadig vinn terreng. Etableringa vil og passe godt inn i
forhold til Bjørneparken, planlagt rovdyrsenter og Norges Jeger- og Fiskerforbund
si storsatsing på Jakt- og Fiskesenteret i Flå.
Sjå: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2011/okt-11/brekk-imponert-overjakt--og-fiskesenter.html?id=660836
Skogselskapet sitt planlagde senter vil vera med å laga ein heilskap i tilbodet, og setja dei
ulike elementa inn i ein større samanheng. I tillegg ligg det mogelegheiter for å skape eit miljø
for forsking, særleg rundt temaet skog og klima.
Etter dagleg leiar sitt syn er dette eit prosjekt som bør støttast både ut frå innhald og at det vil
koma heile Hallingdal til gode. I tillegg har det synt seg at Flå for tida har stor
gjennomføringsevne.
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Når det gjeld forslag til storleik på tilskot er dette ikkje endeleg avklart. Dagleg leiar er i
dialog med aktuelle partar som kan vera med å finansiere forprosjektet, og reknar med at dette
er avklart til møte i Regionrådet.
Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal løyver tilskot på inntil kr. …….til Det norske Skogselskap i
støtte til forprosjekt med tanke på etablering av eit opplevings - og kompetansesenter på
Flå.
2. Tilskotet blir finansiert av regionalt næringsfond.
3. Regionrådet legg til grunn at prosjektet blir fullfinansiert, etter framlagt budsjett og
finansieringsplan.

Ål 24.10.2011
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg
1. Det norske Skogselskap, søknad dat. 23.10.2011
2. Presentasjon 10.10.2011
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Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt i Flå
1. Sammendrag - søknad
Det norske Skogselskap ønsker å etablere et nasjonalt senter for å øke bevisstheten og
forståelsen rundt de store sammenhengene i naturen. Skogens betydning i
klimasammenheng, med fotosyntesen som hovedingrediens, vil være utgangspunktet. I alle
lag av befolkningen er kunnskapen rundt disse temaene mangelfull og det hemmer i stor
grad utnyttelsen av skogens potensial på flere områder. En grunnleggende forståelse av
hvordan naturen fungerer, er en forutsetning for en moderne og effektiv forvaltning og bruk
av våre fremtidige naturressurser.
Det norske Skogselskap søker med dette Regionrådet for Hallingdal om 250.000 kroner til et
forprosjekt for prosjektet beskrevet i denne søknaden.
Gjennom forprosjektet skal det utarbeides et helhetlig konsept og en konkret plan for å
etablere og drive et slik opplevelses- og kompetansesenter i Flå. Videre skal forprosjektet
kartlegge og etablere forpliktende avtaler med potensielle økonomiske og faglige
samarbeidspartnere.
Vi vet at mange aktører er opptatt av å synliggjøre tematikken og prosjektet er slik sett godt
forankret i hele skogsektoren. Ideen og tanker rundt prosjektet har i tillegg skapt begeistring
etter å ha blitt presentert både for nøkkelpersoner i Thon-systemet og i Bjørneparkenadministrasjonen samt for representanter for Flå kommune.
Vi håper derfor på en rask og positiv behandling av søknaden om midler til gjennom-føring
av forprosjektet.

2. Kort beskrivelse av prosjektet
Skogselskapet ønsker å utvikle og etablere et kombinert opplevelses- og kompetansesenter.
Vi ønsker å lage et naturens ”vekkelsessenter” med mål om å spre kunnskap samt skape
engasjement og begeistring. Senteret skal gi kunnskap og forståelse for sammenhengene i
naturen på en aktiv og spennende måte. Gjennom utstillinger og ulike aktiviteter skal
senteret gi ny kunnskap og skape interesse for tematikken og behov for ytterligere
kunnskap.
Senteret vil ha både en teoretisk og praktisk tilnærming og skal spille på kontrasten mellom
de kompliserte naturlige prosessene og de enkle opplevelsene vi møter hver dag. Hele
verdikjeden, som skogen representerer, skal synliggjøres gjennom bruk av ulike virkemidler.
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I tillegg er det også et mål å skape et nasjonalt dokumentasjonssenter for temaet. I dette
ligger dermed muligheter for å skape et miljø for forskning, særlig rundt temaet skog og
klima. Stadig flere ser skog som et viktig redskap i kampen for et bedre klima og
dokumentasjon og forskning er nødvendig for å kunne utnytte potensialet bedre.

3. Bakgrunn og forankring
Det norske Skogselskap (DnS) er en 113 år gammel ideell organisasjon med 11.000
medlemmer fordelt på 19 fylkesskogselskaper. Vårt formål er å vise skogens mangesidige
betydning for alle. Selskapet har gått fra å sørge for gjenreising av norsk skog for 100 år
siden til i dag å jobbe for en ny, mer jordnær, virkningsfull og moderne klimapolitikk.
Skogselskapet ble stiftet for å bygge opp igjen den norske skogen etter at den var nærmest
rasert av rovhogst på slutten av forrige århundre. Skogselskapet sørget for sikker tilgang til
skogplanter gjennom sitt planteskolenettverk og jobbet for en bærekraftig skogpolitikk.
Historien har vært en suksess, i dag fremstår de norske skogene som robust og godt rustet
for fremtidige utfordringer. Helt siden stiftelsen har Skogselskapet jobbet med informasjon
og synlighet for best mulig utnyttelse av skogens muligheter - med skogens og menneskets
beste som utgangspunkt.
I Skogselskapets reviderte strategi har to målområder overordnet posisjon, nemlig klima og
helse. All virksomhet i Skogselskapet skal fremme skogens enestående egenskaper innenfor
skog/klima og skog/helse. Disse overordnede målområdene skal konkretiseres gjennom
basisvirksomhet i form av blant annet informasjons- og kunnskapsarbeid. Skogselskapets
virksomhet skal videre synliggjøre skogens store samlede verdiskapning for næring, klima og
samfunn. Etablering av et kunnskaps- og opplevelsessenter i Flå rundt temaet skog og klima
vil åpenbart være helt i tråd med Skogselskapets strategi.
Skogens mange muligheter er utydelig for mange. Kunnskap om vår avhengighet av planter
og skog, samt de enorme mulighetene for en bedre utnyttelse, er manglende eller
fraværende hos en stadig større del av den urbaniserte norske befolkning. Debatten er
derfor preget av kunnskapsmangel med misforståelser og feilslått politikk som resultat. Det
er et uomtvistelig faktum at skogen er det mest effektive og billige verktøyet for et bedre
klima.
Skogen er en fornybar ressurs som skaper verdier på flere måter enn ved næringsvirksomhet. Trippel bunnlinje er en vanlig måte å beskrive en virksomhets verdi-skaping
langs tre dimensjoner: økonomisk verdiskaping, innvirkning på miljøet og innvirkning på
samfunnet virksomheten er en del av. Vi ønsker å sette opp et lignende regnskap for skogen.
Altså skogens betydning for økonomisk verdiskaping, bevaring eller ødeleggelser av miljøet,
og samfunnsmessige effekter som helse, trivsel og bosetting.
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Bjørneparken i Flå gir kunnskap om dyr og dyreliv. Det nye jakt- og fiskesenteret vil skape
forståelse for forvaltning og videreforedling av dyr. Rovdyrsenteret vil gi sakelig og helhetlig
kunnskap og meninger om rovdyr. Sammen med hotellutbygging og annen næringsutvikling i
Flå vil Skogselskapets planlagte senter representere en helhet i tilbudet og sette de ulike
elementene inn i en større sammenheng.

4. Omfang og rammer
For å lykkes med en slik satsing er Skogselskapet avhengige av gode støttespillere for å sikre
den daglige driften. Forprosjektet skal kartlegge muligheter for aktuelle samarbeidspartnere
og registrere viljen til disse i deltakelse. Skogselskapet har, gjennom sin særlige rolle, lang
tradisjon og god kompetanse på å ta initiativ på vegne av hele skogsektoren. Med vår
kunnskap og tillit vil vi være godt rustet til å gjennom-føre dette arbeidet på en rasjonell og
konstruktiv måte.
Senterets innhold er det kommet mange ideer om gjennom den planleggingen og det
skissearbeid som allerede er gjort. Men fortsatt står mye igjen. Ideene og skissene må
kvalitetssikres, nye impulser må innhentes og flere innfallsvinkler må testes ut. Analysene
må ta hensyn både til mulige økonomiske samarbeidspartnere, faglig innhold og
publikumsinteresse. Økonomisk bærekraft vil være en forutsetning for senteret. Med mange
og gode bidragsytere samt permanent aktivitet tror vi dette er mulig. Forprosjektet vil derfor
inneholde skreddersydde innsalg rettet mot aktuelle aktører.
Vi vil særlig utrede mulighetene for samarbeidspartnere i forhold til tre innfallsvinkler.
Skogen som energibærer, skogen som erstatter og i forhold til etablering av et nasjonalt
forskning- og dokumentasjonssenter. Skogselskapet ser mange muligheter og kjenner
sektoren og dens utfordringer. Et kraftsenter rundt temaet skog og klima er det svært mange
som har interesse av og som kan være villige til å strekke seg for å få realisert.
Studier av andre destinasjoner må i tillegg gjennomføres og det må gjøres grundige analyser
på hvilke virkemidler som er best egnet for å nå våre mål. Forprosjektet må også finne et
godt og dekkende navn for senteret.

5. Fremdriftsplan
Det er en målsetting at senteret kan åpne i løpet av første halvår av 2013. Forprosjektet er
planlagt gjennomført i perioden november 2011 til februar 2012. Kravspesifikasjon og
endelig fremdriftsplan skal være klar i løpet av april 2012.
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6. Budsjett forprosjekt
Forprosjektet er planlagt gjennomført i løpet av tre måneder, med ferdigstillelse i februar
2012.
Utgifter:
- Lønn prosjektleder

kr. 150 000,-

- Lønn andre i prosjektgruppe

kr. 50 000,-

- Honorar ekstern konseptutvikling

kr. 50 000,-

- Reiseutgifter

kr. 50 000,-

- Prosjektmøter

kr. 10 000,-

- Utarbeidelse prosjektbeskrivelse, presentasjon, mediestrategi

kr. 40 000,-

- Møter med samarbeidspartnere, leverandører

kr. 20 000,-

- Annonsering og produksjon av markedsmateriell

kr. 20 000,-

- Diverse kostnadsdekning

kr 10 000,-

Sum

kr. 400 000,-

Dekning av kostnader:
- Det norske Skogselskap

kr. 150 000,-

- Regionrådet for Hallingdal, FMLA, IN

kr. 250 000,-

Sum kostnadsdekning

kr. 400 000,-

23.10.2011
Det Norske Skogselskap
Trygve Enger
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