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SKOGSELSKAPET
i Oslo og Akershus
Skogselskapet i Oslo og Akershus er et av 18
fylkesskogselskap tilknyttet Det norske
Skogselskap. Som en ideell medlemsorganisasjon
arbeider vi for å øke forståelsen for skogens
mangesidige betydning, og for et godt skogbruk.
Skogen er en verdifull fornybar ressurs og er viktig for samfunnet
– som råstoff i en verdikjede, arena for undervisning, idrett og
friluftsliv, forutsetning for biologisk mangfold og dens viktige
betydning for klima. Vårt mål er større bevissthet og økt kunnskap
rundt skogens betydning.

Skogselskapet har til sammen rundt 11 000
medlemmer over hele landet – og plass til
mange flere! Alle kan bli medlem – både privatpersoner og firmaer. Ta kontakt med oss, eller
se våre nettsider

Det norske Skogselskap
ble stiftet i 1898. Historien
til Skogselskapet i Oslo og Akershus
strekker seg helt tilbake til 1900, 
da under navnet
Akershus Amts Skogselskab.

www.skogselskapet.no
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Å se skogen for mer enn bare trær

Over 20 % av Norges befolkning bor i Oslo og Akershus. Mange
bruker skogen til rekreasjon, samtidig som det drives et aktivt
skogsbruk. Økt kjennskap til forvaltning av naturressursene
våre er viktig for et samfunn som søker å bli mer bærekraftig og
fornybart.

Oslo og Akershus utgjør til sammen
landets fjerde største skogfylke, med 5 %
av Norges produktive skogareal.

Årlig verdiskapning fra skog- og
tresektoren i Oslo og Akershus er
ca. 1,150 milliarder kroner.

Det er om lag 5 300 skogeiere i Oslo og
Akershus.

Det finnes over 2 800 km med skogsbilveier i fylkene – mange av disse benyttes
både til rekreasjon og i forbindelse med
skogdrift.

Alt innen regnskapstjenester, lønn, fakturering,
gårdsoverdragelser, økonomisk rådgivning

Tlf. 63 91 29 20 • www.vorma.no

Vi nyter alle godt av en veldrevet, sunn skog

I Skogselskapet arbeider vi i bunn og grunn for
skogen – «skogens voktere» er et gammelt slagord.
For å arbeide på vegne av skogen, må vi arbeide for
og med alle som bruker skogen på ett eller annet
vis, og alle som har påvirkning i forhold relatert til
skogen. Det er mange! Alt fra mosjonister, friluftsfolk og den oppvoksende generasjon til skogeiere,
organisasjoner og politikere.
Skogen er en verdifull fornybar ressurs og av stor
samfunnsbetydning – som råstoff i en verdikjede, arena
for undervisning, idrett og friluftsliv, forutsetning for
biologisk mangfold og dens viktige betydning for klima.
Vårt mål er større bevissthet og økt kunnskap rundt
skogens betydning.

For å nå ut på best mulig vis til alle, arbeider vi på flere måter:
• Informasjonsarbeid rettet mot folk flest. Opplyse om skogen og
skogbrukets positive betydning for samfunnet.
• Rådgivning til skogeiere. Hvordan drive god og bærekraftig skjøtsel av
skogen, med hensyn til både økonomi, friluftsliv og naturvern.
• Bidragsytelse for gjennomføring av offentlig skogpolitikk på lokalnivå.
• Omdømmebygging for å skape positive holdninger til skog og skogbruk
i Oslo og Akershus.
• Rekruttering og interessefremming til og for skogsektoren og produkter
fra skogsrelatert næring, gjennom deltagelse på relevante arrangementer,
utdanningsmesser m.m.
• Aktivitetsdager for barn og unge.
• Kurs for skogeiere.

Som medlem
i Skogselskapet
kan du være med på å
sikre en god fremtid
for skogen og alle
dens brukere.

Skogplanter østnorge AS
– sikrer foryngelsen av våre skoger
Skogselskapet i Oslo og Akershus er medeier i Skogplanter østnorge AS
sammen med Skogselskapet i Oppland. Skogplanter østnorge holder til
på Biri planteskole, og er landets ledende. Gjennom planteproduksjon
og foryngelsesarbeid arbeides det for skoglig foryngelse til det beste for
fremtidens skoger. Hovedfokus er foredlet plantemateriale som kan gi god
avkastning og et miljøriktig skogbruk i et klima i endring.
I 2016 leverte Skogplanter østnorge over 12 millioner kvalitetsplanter, og har ambisjoner om fortsatt vekst og kontinuerlig høy kvalitet. Kombinert med de ansattes
ekspertise, kan Skogplanter østnorge rådgi skogeiere slik at skogen blir driftet på
en måte som er lønnsom både for individet, naturen og samfunnet.
På nettsidene www.skogplanter.no finner du både produktoversikt og tips og
råd. Besøk også facebooksiden: www.facebook.com/skogplanter/

Vi er landets største foretak i produksjon av skogplanter
Trenger du skogplanter til din skog,
kontakt oss på post@skogplanter.no
eller telefon +47 611 88 720.
Vi støtter Skogselskapet i deres arbeid for et
bærekraftig skogbruk.

www.skogplanter.no

Vi sår interesse og glede for skogen hos barn
Barn og unge er en av våre viktigste målgrupper – rett og slett fordi
de er fremtiden. Å la de få oppleve skogen gjennom aktivitetsdager
skaper positive erfaringer. Ved å skape nysgjerrighet, glede og interesse
for skogen og hva den betyr, legger vi grunnlag for en god fremtid for
skogen og samfunnet.
Vi har et godt samarbeid med skoleverket, og i Oslo og Akershus møter vi
årlig rundt 4 000 skolebarn gjennom skoleskogdager. Arbeidet vårt med
skoleskogdager har som mål å øke forståelsen for skogens samfunnsbetydning
hos både elever og lærere. Aktivitetene på skoleskogdagene har en klar
pedagogisk begrunnelse, men er morsomme og varierte.
Elevene får brukt både hodet og kroppen, gjennom for eksempel natursti,
vedkløyving, spikking og snekring, skogvandring, båltenning og mer. Vi ønsker
at barna skal komme hjem etter en skoleskogdag og entusiastisk fortelle om alt
de har gjort, og be om å dra på skogstur med familien!

Synes du dette arbeidet har en stor verdi?
Ved å bli medlem i Skogselskapet kan du bidra til at vi fortsetter dette viktige arbeidet på best mulig måte.

BIOMENTEK - Hovedimportør for Hargassner i Norge
Forhandlere i hele landet - se www.hargassner.no
Optimal teknologi og kvalitet fra Østerrike

Sammen for god verdi
skapning i skogbruket
I Skogselskapet ønsker vi å se økt skogbruksaktivitet til det
beste for både skogeiere, samfunnet og klimaet. For å oppnå
dette gir vi råd og veiledning til skogeiere.
Det grønne skiftet er et begrep brukt om de klima- og miljøvennlige
omstillingene samfunnet må igjennom, hvor vekst og utvikling skjer
innen naturens tålegrenser. Noen av nøklene til omstillingen er innovasjon og teknologisk utvikling, og at det offentlige legger til rette for
en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning. Vet du for eksempel
at alt som lages av olje, kan lages av trær?

Tre passer både i tradisjonell og moderne arkitektur. Her fra Tautra
mariakloster. Bilde: Wikipedia, CC BY-SA 2.5 Foto: Mhes100

Gjennom individuell rådgivning, kurs og veiledning innen felt som
blant annet bioenergi, ungskogpleie og skogfond kan vi bidra til at
skogeiere får oppdatert innsikt, kunnskap og motivasjon til å drive
en aktiv og god skogforvaltning. Vi har stor forståelse for at det kan
være ressurskrevende å holde seg oppdatert på utviklingen og nye
muligheter, spesielt dersom man kun har skogen som en biinntekts
kilde.
Vi legger derfor vekt på å følge med i næringen og på det politiske
plan, slik at vi kan opplyse om utviklingen og muligheter som finnes.
Som skogeier har du ansvar for å forvalte et lite stykke Norge, og i
Skogselskapet ønsker vi å bidra til at det blir gjort på best mulig måte,
både for deg og samfunnet generelt.

Høres dette fornuftig ut? Du
kan støtte vårt arbeid ved å
bli medlem, uansett om du
eier skog eller ikke!

www.etanorge.no
post@etanorge.no
477 45 000

Hva betyr skogen for deg?
Alle kan bli medlem i Skogselskapet, uansett forhold til
skogen. Hvorfor bli medlem? For da er du med på å støtte
vårt arbeid for skogen, til alles beste.
Skogen har en viktig betydning for:
• Klimaet: Et aktivt skogbruk bidrar til en sunn skog i god vekst,
noe som er bra for klimaet.
• Et bærekraftig samfunn: Trevirke fra norske skoger er et
miljøvennlig materiale.
• Fornybar energi: Bioenergi kan erstatte energi fra kull og
kjernekraft, og utnytte ressurser som har liten alternativ verdi.
Vinn-vinn, med andre ord.
• Verdiskapning: Lokalt råstoff gir verdiskapning på både lokalt
og nasjonalt nivå.

www.skogselskapet.no

Du kan melde deg inn i ditt lokale Skogselskap på våre nettsider
www.skogselskapet.no/medlem-i-skogselskapet

www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oslo-og-akershus
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• Folkehelsen: Fysisk aktivitet i frisk luft i skogen er godt for både
kropp og sinn, for alle aldersgrupper. Lar du barna få oppleve
gleden ved å være i skogen, får de et godt grunnlag videre i
livet.

