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Statskog SF 
• SSF etablert 1993, tidligere Direktoratet for statens skoger 

• SSF er grunneier på vegne av staten, og har 125 ansatte, fordelt på 
hovedkontor og 18 lokalkontor 

• SSF som grunneier 
– Skal bidra til å øke verdiskapningen basert på naturressursene i de ulike skog- og 

utmarksområdene 

– Skal ta initiativ til makeskifte og kjøp og salg av eiendommer 

– Skal sikre fellesskapets verdier ved grunndisponeringer og ressursutvikling 

– Skal arbeide etter forretningsmessige prinsipper, med sikte på langsiktig lønnsomhet 

http://www.statskog.no/Hytter/Sider/Taumevassletta.aspx


Eiendommene 
 

• Statskog har grunnbokshjemmel til 
ca. 60 000 km2, eller om lag 1/5 av 
fastlandet  

• Om lag 4 700 km2 er produktiv skog 

• Over 80 prosent av totalarealet 
ligger over skoggrensen 

• Statsallmenningene i Midt- og Sør-
Norge - ca. 27 000 km2, forvaltes i 
medhold av fjelloven, 
seterforskriften og 
statsallmenningsloven 

 

• Statskog er grunneier i 17 fylker og 
190 kommuner 

 



Bakgrunn for SIM 

• Statskogs Digitale Eiendomskartverk (SDEK) ble laget med utgangspunkt i 
DEK fra 1998. SSF har endret og kvalitetssikret eiendomsgrensene i 
henhold til egen oppfatning om grenseforløp. SDEK ble ferdigstilt i 2001, 
og er siden da kun sporadisk vedlikeholdt 

• Bruken av GAB/matrikkel har avdekket store mangler knyttet til kvaliteten 
på eiendomsinformasjon på Statskogs grunn 
– Mange eiendomsgrenser avviker betydelig fra Statskogs egne oversikter 

– Svært mange feste- og rettighetsforhold er ikke registrert i matrikkelen 

 

• Situasjonen er ikke i samsvar med Statskogs ønske om å forvalte korrekt 
eiendomsinformasjon, og heller ikke i tråd med matrikkelens intensjon om 
å være effektiv og troverdig 

=> felles prosjekt med Kartverket 



Et samarbeidsprosjekt fordi…. 
• Kartverket - overordnet matrikkelmyndighet 

– Nasjonalt fagorgan 

– Aksept for behovet for et kvalitetshevingsprosjekt 

– Innehar en støttefunksjon ovenfor kommunene 

• Skaffe tilstrekkelig gjennomføringsevne og nasjonal tyngde 
– Sette dagsorden helt opp på departementsnivå  

• Fokus på kommunenes rolle, rammevilkår og 
ressurssituasjon 

 Teste ut lov og forskrift og øvrige rammevilkår, for på sikt å 
forbedre «verktøykassa» 



Målsetting 

• Statskog vil basere fremtidig 
eiendomsinformasjonssystem på matrikkelen 

• Statskog vil støtte opp om matrikkelen som 
Norges nasjonale eiendomsregister 

 

 Prosjektet hever kvaliteten på matrikkelen – kart og register 
 Prosjektet vil gi gevinst for alle involverte parter. Kommuner, Statskog 

og andre vil få et bedre faktagrunnlag for å løse sine oppgaver 
 Prosjektet vil ‘gå opp løypa’ for andre grunneiere 
 Prosjektet gir mulighet til å finne avklaringer på faglige 

problemstillinger, også i grenseflaten mellom matrikkel og grunnbok 
 

Statskogs forventninger til prosjektet: 



Litt historikk 

• Statskog tok formelt initiativ til et samarbeidsprosjekt med Kartverket i 
møte med matrikkelavdelingen oktober 2009. Kick-off i prosjektet 
21.01.2010 

 

• Enighet om å iverksette et pilotprosjekt 

• Piloten ble gjennomført og avsluttet 15.09.2010 

 

• Prosjektet utlyser og ansetter ekstern prosjektleder, Helge Wangen. 
Norkart leverandør av prosjektverktøy 

 

• Prosjektet reetableres og iverksettes medio mars 2011 



Prosjektledergruppe 

Prosjektgruppe - 
Eiendomstjenester SSF 

Juridisk 
faggruppe 

Metodisk 
faggruppe 

Arbeidsmøter 

Region SSF Kommune 
Fylkeskart- 

kontor 
Fjellstyre 

Styringsgruppe 

Kartverket                              Eiermøte                                Statskog 



Datagrunnlag i SSF  

• SSFs Digitale Eiendomskartverk (SDEK) 
– Internt karttema med utgangspunkt i DEK fra 1998 

 

• PropMan 
– Statskogs eiendomsforvaltningssystem 

– Registrert ca. 24 500 rettighetsforhold, hvorav ca. 11 000 
bolig/fritidsfester 

– Knapt 16 000 av disse er opprettet med offisiell matrikkelbetegnelse 

– Ca. 7 500 er kun opprettet i en intern 9000-serie 



Objekt - oversikt 

Hovedbasen i SIM  (33.047 objekt) 

Matrikkelen SDEK PropMan 

Aktive objekt i SIM  (29.001 objekt) 
Satt historisk  

(4.046 objekt) 

Ferdig 
14.967 obj 

Under arb.  
7.204 obj 

Ikke startet  
6.830 obj 



Hovedfaser i prosjektet 

Analyser – systematisering – produksjon av arbeidslister 

  Gjennomgang/gruppering av alle objekter – arkivkontroll 
  Arbeidsmøter med kommuner/regionapparat /fjellstyre 
  Oversendelse av arbeidslister til kommunene (avvik) 

Fase 1 
2011-
2012 

Fase 2 
2011-
2012 

Fase 3 
2013 

  Produksjon: Pri. 1 Avklaring av grenser for grunneiendommer 
  Oppretting av registre hos Statskog 
  Implementering av matrikkel i driftsløsningene 

  Produksjon: kontroll av objekter – oppretting av SSF-registre 
  Oversendelse av krav om retting til kommunene 
  FoU:  Utarbeidelse av 3 prosjektveiledere -> 
  Etablere eget kartlag for stedfestede rettigheter 
  Oppfølging av saker sendt til kommunene -> 

Fase 4 
2014 



Avvik - kategorier 

Type 1: Melding om avvik (kreves ikke rettet) 

 

 

 

 

 

 

Type 2: Statskog krever retting av avvik 
 

Inkonsistens i matrikkelen 
Feilregistrering  av festegrunn 
i matrikkelen 

Krav om retting av 
eksisterende grenser 

Krav om klarlegging av 
eksisterende grenser 

Krav om retting av egenskaper 
ved eiendommen 

Registrering av avtale om 
eksisterende grenser 

Kontrakt sier punktfeste -  
registrert som arealfeste  

Bygningspunkt feil 
plassert 

ML §26 

ML §17 
ML §19 
JSKL §88 



Prosjektverktøy 1 – KomTek Eskatt 



Prosjektverktøy 2 – GIS/LINE 



Prosjektverktøy 3  
Lokal landsdekkende matrikkel 



  
 

SSF-rettighet 
   

 

 
 



Matrikkelen + SSF-rettighet = alt 

• Statskog ønsker i størst mulig grad basere eiendomsforvaltningen på 
matrikkelens kart/register 
 

• Det er etablert et kartlag «SSF-rettighet» for rettigheter som ikke kan 
registreres i matrikkelen og ikke-tinglyste festeforhold  

– baseres på prinsippene fra FKB-Servitutt 

– kompletterer matrikkelen 

 

 



SSF-rettighet - mål  

 

 

• Målsettingen med å få digitalisert eiendomsinformasjon som per i dag 
ikke er digitalisert i matrikkelen, er at Statskog som grunneier skal få et 
helhetlig bilde på hva Statskog eier og forvalter 

 

• Dette innebærer dermed en kartfesting av alle avtaler som ligger i 
PropMan i hovedsak alle 9000-nr og egne bygninger, samt gamle tinglyste 
servitutter med eget gnr. bnr. uten geometri.  

 

• Et sentralt mål er også at dette kartlaget kan tilgjengelig-gjøres for 
kommuner og fjellstyrer i bearbeidet form. Dette i tråd med prosjektets 
intensjon om å skape et bedre samarbeid mellom Statskog og de andre 
partene i prosjektet, med tanke på fremtidig forvaltning 

 

 



 
 

 Det er iverksatt eksport og automatiske oppdateringer fra PropMan mot 
SSF-rettighet hver natt. Dette betyr at om det registreres en ny kontrakt i 
PropMan, legges denne automatisk opp i SSF-rettighet for stedfesting  

 

 Rutiner for forvaltning for å sikre et oppdatert kartlag blir etablert som en 
utvidelse av dagens rutiner i PropMan. Nye avtaler som registreres i 
PropMan blir kartfestet. 

 

 Det gjenstår mye kartfestingsarbeid på eldre/etablerte avtaler 

 

 Det arbeides for tiden med en pilotløsning for en kommune som har vist 
spesiell interesse for tilgang til SSF Rettighet.  Vanskelig å love noe bestemt 
tidspunkt for når løsningen kan være mer tilgjengelig 
 

 

Etablering, forvaltning og rutiner 



Presentasjon av kartlaget – fase 1 
 
Alle avtaler i PropMan ligger registrert som et punkt i kartlaget SSF-rettighet.  



forts.. 
 

 

• Koordinatbestemmelsen på de «reelle» fnr.-ene/rettighetene (svarte prikkene) blir hentet fra 
matrikkelkartet.  

• Koordinatbestemmelsen på de «fiktive» fnr.-ene/rettighetene («9000-numrene») blir hentet 
fra representasjonspunktet for hovedteigen på eiendommen.  

 

• Dette betyr at for  

 9000-nr. kan det ligge 

mange punkter oppå  

hverandre. F.eks. her  

ligger det 13 stk på  

representasjonspunkt 

for denne eiendommen 

 

 

 

 

 

 

 



I matrikkelen er bygget knyttet til grunneiendommen 



SSF-rettighet viser PropMan-data 



Formen stemmer – konklusjon OK? 



Hvordan løser vi dette? 
 

• Grundig gjennomgang av grunnbok, gamle skylddelinger, jordskifter og 
øvrig dokumentasjon 

• Analyse av gamle temakart 

• Høyfjellskommisjonen (1908-1953), Gudbrandsdalskommisjonen (1874-
1882) og Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms (1985-2004) 

• Kontakt med lokalkjente, kommune, jordskifterettene, Statsarkiv o.l.  

• Kontakt med naboer og andre grunneiere 

 

 

 



 

Eks. kommune 
20 ulike gnr. og bnr. i ett kompleks! 

 

• Disse gnr. og bnr. er alle fradelte tomter/teiger, men ligger 
i matrikkelkartet uten interngrenser.  

 

Eks.  

1. 2 stk. fradelte boligtomter fra 1980, gjennomført kart- og 
delingsforretning. Ligger uten egen geometri. 

2. Tidligere skylddelt husmannsplass, fradelt med eget bnr. 
fra 1866. 
I dag Statskogs eget husvær, aktuelt for salg. Ligger uten 
geometri.  

3. Solgte parseller, fortsatt tinglyst på Statskog SF. Ligger 
uten geometri. 

 
 

 

 





Utfordringer 
 

• Kommunen får ikke fradelt/ryddet, da de ikke vet hvilken grunneiendom de skal 
dele fra.  

• Det rekvireres fradeling på allerede fradelte parseller.  
• Potensielle utbyggingsområder forblir ubenyttet, da parsellene ikke ligger som 

egne matrikkelenheter og derfor ikke «synes» i kartet.  
• Potensielle salgsobjekter ligger «dødt». Eiendomsutvikling og eiendomsansvarlige 

i regionene er ikke klar over de fradelte parsellene, som i realiteten ligger klare for 
salg.  

• Hogst/takst m.v. er foretatt hos feil grunneier. Kart er ikke oppdatert i fht. gamle 
jordskifter/grensejusteringer.  

• Manglende førte jordskiftesaker rundt hele «komplekset», også inklusive 
makebytter, slik at eiendommer vi har makeskiftet bort fortsatt ligger med 
Statskog som grunneier, og de vi har fått via makeskiftet ligger på tidligere 
grunneier.  

• Manglende oversikt over egen grunn!  
    

 
 



 
Hvordan løser vi dette? 

IKKE SAMMENFØYING! 
• Grundig gjennomgang av gamle skylddelinger, jordskifter og øvrig 

dokumentasjon 

• Kontakt med lokalkjente, kommunen, jordskifteverket, Statsarkiv o.l.  

• Kontakt med naboer og andre grunneiere 

• Ut i marka på leting etter grensemerker 

• Evt. nye grensegangsaker 

 

=> ressurskrevende, men nødvendig! 

 
 



Evaluering av matrikkelloven 

Statskog ble som eneste grunneier i tillegg til OBOS, invitert til å delta i evaluering av loven.  
Mange innspill til forbedring av matrikkelloven og tilgrensede regelverk. Både generelle 
grunneierproblemstillinger samt erfaringer fra SIM-prosjektet.  

 

 - Historikk ved konvertering fra ØK via DEK til matrikkel og fra GAB til matrikkel, tilsier at register 
og kart inneholder mange og betydelige feil og mangler. Ikke tilfredsstillende for et av Norges 
basisregistre.  

-Regime for retting av feil bør i større grad tilpasses type feil, og hvordan disse har oppstått 

- Det er ikke riktig at grunneier skal bære økonomisk byrde ved retting av nedarvede feil i 
matrikkel 

- Servitutter bør inn i matrikkel 

-Bedre samspill mellom matrikkel og grunnbok, herunder hva som kan og bør matrikuleres 

 



http://www.statskog.no/eiendommene/Sider/Statsgrunn_i_matrikkelen.aspx 



Takk for meg! 

ann.tove.lauritzen@statskog.no 


