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Forord 
SB SKOG har fullført prosjektet «Skogsarbeideren i det digitale nettverket» der målet var å etablere 

et system for digital planlegging av skogkulturoppdrag som digitalt distribueres ut til utførende 

skogsarbeidere. Hovedmålet er at teknologien skal effektivisere kommunikasjonen mellom 

oppdragsgiver og oppdragstager og bidra til mer kontroll og presisjon for planlegging og 

gjennomføring. 

Systemet består av tre komponenter: 

 En webløsning, Skogkulturweb, for å distribuere skogkulturoppdrag til skogsarbeidere. 

 En iOS-app for skogkulturarbeideren som skal motta oppdraget og utføre arbeidet. 

 En app for skogkulturarbeidere som har Androidtelefoner. 

Skogkulturweb 
Skogkulturweb er en webside der en skogkulturplanlegger kan laste opp en shapefil som inneholder 

en eller flere avgrensninger for skogkultur. Under registreringen angis epostadressen til den som skal 

utføre oppdraget og oppdraget blir deretter tilgjengelig via skogkulturappen for iOS eller Android. 

Skogkulturweb og øvrig dokumentasjon finnes her: 

http://sblogg.no/skogkulturweb 

Apps for iOS og Android 
Det er utviklet app’er for både iOS og Android. Prosjektet så det som viktig at alminnelige telefoner 

blant brukere skulle kunne benyttes for dette formål og at støtte for flere plattformer ble utviklet. 

App’ene er også med engelsk språk da de fleste skogkulturarbeiderne er fra utlandet. 

     

  

http://sblogg.no/skogkulturweb


Involverte i prosjektet 
SB SKOG har hatt et år med mange omstillinger der selskapet har fått ny daglig leder og 

nøkkelpersoner tilknyttet prosjektet har sluttet. Likevel er det de samme personene som har vært 

involvert i prosjektet fra deres nye posisjoner. Kristoffer Stenersen har vært innleid som 

programmerer. Han har levert timer fra selskapet Fink AS som i oppstarten het Toinent. Isak 

Hasselvold var ansatt i SB SKOG inntil slutten av august, men har fortsatt som prosjektleder fra 

firmaet FeltGIS AS. 

Resultater i prosjektet 

Planlegging av oppdrag 
De aktørene som har egne GIS-systemer kan planlegge i disse og eksportere ut shapefiler over 

planlagte objekter. De som ikke har tilgang til etablerte systemer kan ta i bruk GIS-verktøyet QGIS. 

Dette prosjektet har beskrevet installasjon og bruk av QGIS for formålet. Det er utarbeidet et QGIS-

prosjekt som innehar de viktigste karttjenestene for skogbruksplanlegging og som alle fritt kan 

benytte og lage shape-filer.  NB: Det er brukerne som må kontrollere at riktige karttjenester til 

enhver tid ligger inne. 

Gjennomføring 
Planleggeren logger seg på Skogkulturweb og laster opp shapefilene, legger inn data og tildeler 

oppdraget til riktig skogsarbeider. Informasjon om antall planter, forband, gjenstående trær mm og 

miljøhensyn legges inn i merknadsfeltet. 

Rapportering 
Det er utarbeidet en enkel rapporteringsfunksjon gjennom at skogsarbeideren skriver en 

tilbakemelding i et tekstfelt før oppdraget avsluttes.  

Resultatformidling 
Prosjektets resultater er tilgjengelige på sblogg.no/skogkulturweb. Her finnes tilgang til 

skogkulturweb og apper samt manualer for de forskjellige modulene. Det er også utarbeidet 

manualer for installasjon og bruk av GIS-verktøyet QGIS for de som ikke har tilgang til GIS-systemer 

som genererer shape-filer. Bruk av QGIS er ikke definert i prosjektet, men utviklingsgruppa fant det 

fornuftig å ta med da det løser behovet mange har for å produsere shapefiler. Tilgang til kildekode 

fås ved å kontakte SB SKOG som setter interesserte i kontakt med utviklerne. 

Publisering av resultatene vil skje via SB SKOGs hjemmeside og Facebookside. SB SKOG vil også ta 

initiativ til en artikkel i et fagblad, f. eks Skogeieren eller Skog. 

Systemet er åpent for alle å benytte. 

Økonomi i prosjektet 
SB SKOG har benyttet eksterne ressurser for prosjektledelse og programmering/utvikling og 

prosjektet har totalt kostet kroner 505 266. 

Kostandene har forløpt seg slik: 

  Timer Sats Sum 

Prosjektledelse og konfigurasjon, 
egeninnsats 63 800 50400 



Prosjektledelse FeltGIS, 
implementering og 
konfigurasjon 105,5 950 100225 

IT-GIS-utvikling, ekstern 
konsulent 267 1313 350571 

Sum     501196 

 

Kostnadene fordeles slik: 

SB SKOG  kr 201 196 

Verdiskapningsfondet kr 300 000 

Prosjektet er levert i henhold til plan og budsjett. Det er ikke utbetalt noe fra Verdiskapningsfondet 

underveis i prosjektet så tildelt beløp i sin helhet på kr 300 000 kan utbetales til SB SKOGs 

kontonummer 1503.76.03047. 
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