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Den 12. mars 2020 ble de strengeste tiltakene i fredstid iverksatt
av myndighetene i Norge. Dette innebærer blant annet stengte
barnehager, skoler og kirker. Vårt land og hele verden er i større
eller mindre grad påvirket av covid-19. Ingen kan i dag svare på
hvor omfattende eller langvarig dette faktisk blir. Men alle kan se
at konsekvensene og ringvirkningene blir betydelige.
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Samtidig er det håp – det vil bli bedre, og det vil garantert komme
en tid hvor krisen går over. Vi må kjempe oss gjennom i en felles
dugnad og mobilisering som krever både mot og politisk lederskap.
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SKOG

For nettopp i en tid som dette blir skogen en ekstra viktig kilde til
livskvalitet. Skogselskapet bruker ressurser på å motivere og inspirere barn og unge, ja allmenheten til å bruken skogen spesielt mye
i denne surrealistiske perioden. Til trening, helse og rekreasjon – for
å lade batteriene og hente nye krefter.
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stengte treningssentre eller annet - skogen
er åpen 24/7, hele året!
Med karantenebestemmelser og begrensningene for tilgang på utenlandsk arbeidskraft tok Skogselskapet tidlig initiativet til en
nasjonal dugnad for skogplanting denne
våren, les mer om det på side 9.
Hva vil så skje fremover? Mye er usikkert og
bare tiden vil vise. Men en ting er sikkert
– med begrenset mulighet for utenlandsreiser i sommer vil skogen og norsk natur
bli benyttet nasjonalt i langt større grad
enn på mange år. Sannsynligvis vil en stor
del, blant annet nye grupper, nå få oppleve
skogen som verdifull ressurs – for helse,
rekreasjon og friluftsliv. Samtidig som den
gir grunnlaget for et bærekraftig, godt
drevet skogbruk og en fornybar ressurs.
Nettopp det at vi har og får reisebegrensninger gir også muligheter.
Skogen er løsningen – hold ut, det vil bli
bedre! q

Årets hjemmepåske – for alle, medførte at langt flere benyttet
skogen som rekreasjons- og turområde og dette spesielt i bynære
strøk. Situasjonen viser med all tydelighet hvor privilegerte vi er i
Norge som kan benytte store skogsområder uten å risikere å komme
for tett på hverandre. Kontrastene er store til andre land som tvinger
befolkningen i husarrest, mens man her i landet blir oppfordret til
å gå tur og komme seg ut i skog og mark.
Skogselskapet lanserte en egen påskekonkurranse på nett for å
stimulere til aktivitet og opplevelser i skog og natur. Dette er videreført i skolekonkurransen TreOmTre. Videre har vi utviklet konsepter
tilpasset for hjemmeskole og tilknyttede aktiviteter, les mer om dette på side 10-11. Og for alle med hjemmekontor og frustrasjon over
SKOG & MILJØ 1-2020
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Tilbakeblikk på 2019
i Skogselskapet
I det følgende har vi trukket frem noen utvalgte, utadrettede aktiviteter og
prosjekter som beskriver utviklingen og satsingen i Skogselskapet gjennom
2019 – fra nok et spennende og innholdsrikt år.
AV: TRYGVE ENGER OG ASTRI KLØVSTAD

Tre om Tre Spikk. Det meget populære prosjektet ble videreutviklet og gjennomført med stort engasjement i 2019.
Prosjektet er en aktivitet og en skolekonkurranse som skal bidra
til at barneskoleelever kan lære seg å spikke. Formålet er å få
barn ut i skogen, gi de trygghet i naturen og motivere til kreativ
omgang med kniv og tre som materiale. Prosjektet som aktiviserer en rekke skoler og skolebarn er medfinansiert av
Sparebankstiftelsen.
EFNS. En aktiv delegasjon fra Norge deltok i Skogs-EM på Ski
2019 i Bayern i februar. EFNS består av langrennskonkurranser,
ekskursjoner og fagforedrag samt et sosialt opplegg.
Skogselskapet var reiseleder og tilrettelegger.
Holmenkollen. Skogselskapet hadde en sentral plassering
med bålpanner og utstyr i Kapellskogen hvor skogens mange
sidige betydning ble formidlet til publikum under både
Skifestival/Nordiske grener og Verdenscupavslutning i Skiskyting.

Markadagen 2019. Skogselskapet var
sentrale i planlegging og gjennomføring
av arrangementet på Skullerud i Oslo.
Dette er et årlig arrangement der de ulike idretts- og friluftsorganisasjonene viser frem lavterskelaktiviteter som kan
gjennomføres i skog og natur.
Fusjon. Årsmøtene i Skogselskapet i
Buskerud og Telemark Skogselskap vedtok å slå sammen de to fylkesskogselskapene. Målet er å få et mer synlig skogselskap der mer tid brukes ute blant
publikum og medlemmer i begge fylkene. Skogselskapet i Vestfold har også
vært med på utredningen av et nytt regionalt skogselskap, men styret og årsmøtet stemte der nei til sammenslåing.
Navnet på det fusjonerte selskapet er
Skogselskapet i Buskerud og Telemark.

således minnet om den økonomiske verdien av skogen.
Skog og Tre 2019. Konferansen som
har blitt den viktigste møteplassen for
sektoren ble igjen gjennomført på
Gardermoen, med stor suksess.
Fagprogrammet har stor spennvidde
gjennom både fellessesjoner og parallellsesjoner med temaer for en hver smak.
Skogselskapet og Skogeierforbundet står
bak arrangementet i et godt samarbeid
med flere bidragsytere.

59°topptur. Dette er en lagkonkurranse for naturbruksskoler i
Viken fylke. Det er rekrutteringsprosjektet Velg Naturbruk, som
igjen blir drevet av Skogselskapet i Buskerud, som er primus
motor bak dette arrangementet. I 2019 deltok 130 naturbrukselever fordelt på 18 lag, pluss et «VIP-lag» bestående av ansatte i
forvaltning og næring i området. Konkurransen omfattet et
stort antall poster fra presisjonskjøring med lassbærer til regneog kunnskapsoppgaver. Konkurransen gikk over to dager med
finalerunder på dag to. Det var Buskerud videregående som sikret seg seieren og «Det gylne gevir».

Verdien av et tre. I slutten av mai avholdt hovedutvalg for næring, drift og
miljø i Alta kommune sitt siste møte før
sommerferien på Finnmark skogselskap
sin eiendom i Borraslia. Før de politiske
sakene holdt Thor Håvard Sund som er
daglig leder i Skogselskapet der og skogbrukssjef i kommunen en orientering om
verdien av trær. Bakgrunnen var en oppfatning av at verdien av et tre i kroner og
øre ofte blir bagatellisert. Politikerne ble
4
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Vegprosjekt. Skogselskapet i Trøndelag har hatt prosjektansvar
for skogsvegplanlegger- og skogsvegpådriverprosjektet i gamle
Sør-Trøndelag i 3 ½ år. Målsettinga med prosjektet var en årlig
vegaktivitet på 30 km pr år, fordelt på 10 km nybygging og 20
km ombygging av gamle skogsbilveger. Arbeidet bestod i teknisk planlegging, pådriverarbeid, bistand i hovedplanarbeid i
kommunene og generelt vegfag. Resultatene viser at prosjektet
har vært involvert i 108 vegprosjekter, 110 km ferdig planlagt
vei fordelt på 51 km ny skogsbilvegvei, 53 km ombygging av
skogsbilveg og 7 km traktorvei. Det viktige arbeidet fortsetter i
form av et større skogprosjekt for hele Trøndelag. Arbeidet ble
finansiert både gjennom offentlige midler og salg av tekniske
tjenester. Prosjektene ble støttet av Trøndelag Fylkeskommune
og Fylkesmannen i Trøndelag.

Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann. ble arrangert for
3000 studenter fra voksenopplærings- og mottaksklasser i Oslo
og Akershus. Dette er et samarbeid med Oslo og omland
Friluftsråd og andre marka- og friluftsorganisasjoner.
Skogselskapet var sentral i planlegging og gjennomføring med
blant annet plankehyttebygging og synliggjøring av skogens
mangesidige betydning.

SKOG & MILJØ 1-2020
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Jakt- og fiskedagene på Elverum. Skogselskapet har en
sentral rolle som organisator og bidragsyter på Skogbrukstunet.
Dette er en populær møteplass med over 25 000 besøkende
i alle aldre med mange aktiviteter som plankehyttebygging,
motorsagshow og samling rundt bålpannene med skaukaffe
og skogprat.

Skoleskogdager. På Sognsvann i Oslo ble det arrangert to skoleskogdager med over 1000 skolebarn hvor
det var egen rundløype i skogen med poster og ulike aktiviteter på slettene ved vannet. I resten av landet har
fylkesskogselskapene stått for tilsvarende stor aktivitet gjennom hele sesongen.

Landbruksmesse. Helgeland Skogselskap deltok på Horva,
Nord-Norges største landbruksmesse som avholdes hvert tredje
år i Sandnessjøen. Skogselskapet hadde stand sammen med
Allskog. Alstahaug Planteskole bidro med skogplanter som ble
delt ut sammen med informasjon om hvorfor skogen er og
kommer til å bli enormt viktig i framtiden. Helgeland
Skogselskap hadde sitt årsmøte i forbindelse med messa. Det
ble et flott arrangement med godt oppmøte av mange interesserte medlemmer. I etterkant av årsmøtet ble det avholdt et seminar om hvordan vi kan bruke cellulose til å produsere fiskefôr.
Skog og Vann på Norsk Skogmuseum. Over 3000 elever deltok, og dette er et av de største friluftsarrangementene med
faglig tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene i
uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. Finalen av
Skoglekene 2019 ble avholdt i forbindelse med Skog og Vann.
Arendalsuka 2019. Skogselskapet og AT-Skog samarbeidet
om stand og informasjon om skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.
Friluftskonserter på Frognerseteren. Musikk ved KORK og
Di Derre, og ved Ingebjørg Bratland, grilloppdrag og utadrettet
virksomhet ved Skogselskapet.
6

Organisert samarbeid. Skogselskapet i Østfold, Skogselskapet
i Buskerud og Telemark og Skogselskapet i Oslo og Akershus har
felles formål og mange like virksomheter, men er selvstendige
organisasjoner. Som en naturlig følge av regionreformen har de
tre skogselskapene forberedt seg på en ny hverdag. De jobber
for å styrke samarbeidet seg imellom og se på mulighetene for
å operere på tvers av gamle fylkesgrenser i enda større grad enn
tidligere. Dette vil være nyttig i forholdet til to av de aller viktigste bidragsytere og samarbeidspartnere, nemlig Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. De tre skogselskapene har mye til felles, men også egne tradisjoner og lokale
prosjekt. De vil videreføre «det lokale», og i tillegg samarbeide
for å utvikle nye og gamle fellesprosjekter.

Runde år. Skogselskapet deltok på jubileumskonferanse som markerte at markaloven er 10 år, jubileumsarrangementet for Landsskogtakseringen som
passerte 100 år og feiringen av
Regnskogfondet som har eksistert i 30 år.
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Markasamling. Tema var alternative
hogstformer i skogen. Befaringer og opplegg foregikk i området til Losby Bruk.
Over 100 deltakere fra friluftslivs- og
naturvernorganisasjoner til grunneiere,
skogforvaltere og forskere deltok på
samlingen som Oslo og Omland
Friluftsråd og Skogselskapet arrangerte.
Dyrsku’n i Telemark. De lokale fylkesskogselskapene og DnS deltok aktivt på
Skogtunet med ulike aktiviteter for barn
og voksne. Over 90 000 besøkende.
Fagtur til Etiopia. Ansatte i Skog
selskapet fikk se hvordan organisasjonen
blant annet bidrar med oppbygging av
planteskoler i et større samarbeidsprosjekt styrt av Norwegian Forestry Group.

Rådsmøte i Skogselskapet og egen
samling for ansatte i Skogselskaps
familien. Blant temaene var synlighet
og utadrettede aktiviteter.
Skogbruk og publikum. Skogselskapet
i Oslo og Akershus samarbeider med
Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som har sett
på forholdet mellom næringsmessig
skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo.
Prosjekt «Skogbruk og publikum i Follo»
ble startet høsten 2017, og i 2019 har det
blant annet blitt gjennomført dybdeinter
vjuer med sentrale personer innenfor
skogbruket og friluftslivet i regionen, og
mot slutten av året er det jobbet med
sluttrapporten.

Verdens Kuleste Dag på Akershus
Festning. Skogselskapet stilte med stor
stand hvor plankehyttebygging og skogbrannquiz var hovedaktivitet i tillegg til
spikkekurs. Arrangementet er det største
av sitt slag med over 30 000 besøkende
og er i regi av Sparebankstiftelsen.

Konferanser. Skogforum på Honne, i
regi av Norskog, Norsk Friluftslivs konferanse om hvordan den nasjonale helsepolitikken legges til rette for mer friluftsliv og fysisk aktivitet og Zero-konferansen
ga faglig påfyll og utvidet nettverk.

Friluftslivets dag på Sognsvann. Arrangementet trakk til seg
ca. 10 000 besøkende. Målsetningen med dagen er å vise marka
og skogens muligheter og er et samarbeidsprosjekt mellom de
ulike markaorganisasjonene. Skogselskapet stilte med plankehytte, skogbrannquiz og spikkekurs.
SKOG & MILJØ 1-2020

Østlandsk Lærerstevne. Skogselskapet
stilte med stand og ga lærerne verdifulle
tips i å bruke skogen i undervisningen.
Det ble arrangert over to dager i Oslo
med nærmere 5 000 lærere til stede.
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Naturloser. Skogselskapet i Agder bruker naturlosturer som en
del av sitt arbeid med å formidle skogens mangesidige betydning. Gjennom sommerhalvåret hadde de mange turer i agderfylkene, blant annet til Stormyrlia naturreservat på Vegårshei og
til Nakkestad Naturreservat.
– Bruk naturlig juletre! Oppland skogselskaps videostunt på
Facebook før jul fikk stor oppmerksomhet etter at NRK tok opp
tråden og stilte spørsmålet: Kva juletre er mest miljøvenleg? De
startet sin artikkel med å vise nettopp til Skogselskapets video.
– Gran, furu, edelgran, eller plast? Det norske Skogselskap seier du
skal kjøpe naturleg juletre, men plasttreet kan vere like miljøvenleg,
skriver NRK i ingressen. I NRKs artikkel går det imidlertid fram at
det skal en del til for at plasttreet blir like miljøvennlig som et
naturlig tre.

KO R O N AT I D E R

Oversikten er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon
på det mangfoldet av tiltak og aktiviteter som foregår i Skogselskapet
i løpet av året. Som eksempler på
andre overordnede oppgaver i
Skogselskapet i 2019 kan nevnes
produksjon og utgivelse av 11
nummer av Norsk Skogbruk – som
er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogbruk i Norge. Videre
er det produsert ulike tidsskrifter og
bøker – alt fra Nøkkelen til
Kretsløpet. Samarbeidsprosjektet
med Kystskogbruket kan trekkes
frem som et godt eksempel på et
viktig informasjonssprednings
prosjekt med målsetning om økt
aktivitet i skognæringen.
I tillegg kommer naturligvis et utall
av større og mindre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer
som er gjennomført i regi av de 16
fylkesskogselskapene rundt om i
hele landet.
Det er vårt håp at listen kan virke
som inspirasjon og bevis på noe av
det flotte arbeidet som utføres – og
som et bidrag til fortsatt å støtte
opp om Skogselskapet og skogens
muligheter. Se gjerne våre nettsider
www.skogselskapet.no for mer
detaljer.

Julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. Omlag 30 000
mennesker var innom og Skogselskapets stand fikk svært godt
besøk og positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Mange
hundre barn deltok på Skogselskapets spikkeverksted. Skogens
betydning var igjen i sentrum på flere måter.
8

Skogselskapet ønsker fortsatt å
være en god og aktiv brobygger
mellom de ulike aktørene og sikre
en faktabasert og objektiv framstilling av skogens mangesidige betydning. Sammen får vi til mye –
mange takk for bidrag, innsats og
det gode samarbeidet i 2019! q
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Skogselskapets initiativ
til nasjonal plantedugnad
Om lag 30 millioner skogplanter er på vei ut fra kjølelager hos planteskoler
rundt i Norge. Dette er ferskvare som må plantes ut før St. Hans. Skogselskapet
registrerte tidlig i utviklingen av koronaviruset at restriksjoner blant annet
på grensepasseringer ville medføre en stor utfordring på tilgangen til
sesongarbeidere for skogplanting.
AV: TRYGVE ENGER

Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi det
handler om store verdier, og fordi skog i
vekst binder CO2 - og er således svært
viktig for miljøet. I tillegg sikrer dette
fremtidige skogressurser. Saken tydeliggjør skogens kretsløp og samfunnsansvaret i disse tider.
Skogselskapet tok derfor initiativet til et
opprop for en Nasjonal dugnad for planting i Norge. Dette ble fulgt opp med
næringsorganisasjonene og i god dialog
med det lokale skogbruket. Videre satte
Landbruks- og matministeren lys på saken i sammenheng med et tilsvarende
behov knyttet til matproduksjon i landbruket. Alle parter - fra myndigheter,
skogbrukets organisasjoner til tilgjengelige skogplantere og skogeiere - har gått
sammen om en felles mobilisering.
ARBEIDSFORMIDLING
Det har vært en betydelig respons og
mange positive tilbakemeldinger på initiativet, både internt i sektoren og fra eksterne. Med bakgrunn i initiativet utviklet
Skogselskapet derfor en egen nett
løsning på skogopplysningen.no hvor
interesserte som ønsket å bidra som
plantører, kunne registrere seg med
kontaktdata. Etter kort tid var det flere
hundre personer som hadde registrert
SKOG & MILJØ 1-2020

seg i løsningen. Fylkesskogselskapene har i tillegg tilbudt seg
å bidra med ulike opplegg lokalt i dugnaden.
Basert på registreringene har vi oversendt oppdaterte lister
med navn og kontaktinformasjon til de aktørene i skogbruket
lokalt som normalt administrerer arbeidet med planting. Det er
disse aktørene som nå overtar stafettpinnen for den praktiske
gjennomføringen av plantingen. Signalene fra dem er at de har
kontroll på situasjonen og har tilstrekkelig kapasitet gjennom
sine egne kanaler. Tilbakemeldingene fra skogbruket er meget
positiv og de setter stor pris på engasjementet.
MYNDIGHETENE BIDRAR
Gjennom vårt initiativ og opprop i media og på nett greide vi å
sette fokus på den utfordringen skogbruket står overfor denne
våren. Heldigvis har våre myndigheter etter påtrykk fra hele
skognæringen omdisponert i underkant av 40 millioner kroner
for å sikre at vårens planter kommer i bakken. I tillegg er det åpnet
for innreise til landet for sesongarbeidere som arbeidskraft til
landbruk og skogbruk fra EØS-området. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange som vil velge å reise over
landegrensene og hit i løpet av de kommende ukene.
Vi satser nå på at skogplantene blir plantet ut i skogområdene
der de var tiltenkt - til det beste for skogen, klimaet og verdiskapningen i samfunnet!
Skogselskapet benytter anledningen til å takke alle dere som
meldte dere til innsats for å få vårens skogplanter i bakken!
Den store interessen som dette har medført har langt overgått
våre forventninger og det er veldig gledelig.
Sammen tar vi vare på skogen på beste måte! q
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Hjemmeskole og korona
skoleskogdager
Denne våren skulle vi i Skogselskapet vært rundt på mange skolebesøk. Vi, i likhet
med resten av samfunnet, har blitt nødt til å endre litt på opprinnelige planer. I
stedet har vi laget videoer, oppgaver, konkurranser og artikler som skolene kan
bruke både til hjemmeskoleundervisning, og når de begynner på skolen igjen.
AV: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

Vi ser at det er et behov ute i skolen, og at det er fint at vi bidrar
nå i disse tider. Tips gjerne en lærer du kjenner om disse mulighetene. Skogen er en fin læringsarena for å gjøre undervisning i
mange fag. Vi vet at det elevene blir kjent med og glad i, tar de
vare på.
I forbindelse med hjemmeundervisningen landet over nå, har vi
oppfordret lærere til å bruke skogen aktivt, og sendt ut noen
konkrete tips:
1. Meld på din klasse eller skole på skolekonkurransen
TreOmTre. Elevene skal fortelle om hva skogen betyr for dem,
ved å ta tre bilder og skrive litt om dette. Det er en kjempefin
premie til den beste klassen i hvert fylke. treomtre.no/

HINDERLØYPE: Skogen er full av treningsapparater og hindere.

Skogen er
åpen 24/7
Når treningssentre og all idrett er stengt, og vi
ikke skal gå for tett, da er skogen løsningen.
AV: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

Her kan du fortsatt trene både kondis og styrke. Bruk skogen!
Den er åpen 24/7, den er variert, gratis, tilpasset ulike nivåer,
frisk og spennende.
NATURENS HINDERLØYPE
Det er mange spennende og unike hinderløyper ute i naturen.
Stubber, kan brukes til step, hopp og kule triks. Trær som har
veltet kan brukes til balansering, hinderløype, turn og strekk.
Kom deg ut av løypa, og utforske mulighetene som ligger mellom trærne. Men husk å ikke skade skogen. Ikke tråkk ned nye
planter. Det er ulovlig å sage ned kvister og trær i skogen, uten
å spørre om lov fra skogeieren.
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SKOG-BINGO
På våre hjemmesider, skogselskapet.no,
kan du laste ned en egen skog-bingo.
Ved bruk av denne bingoen, får du:
– lesetrening
– jaktinstinkt-trening
– frisk luft
– bedre kjennskap til skogen
– gratis motivasjon
Dere kan selv lage en egen bingo tilpasset området ditt ved at dere selv skriver
ordene i ruter på eget ark. Husk å ikke
lage den så lett at dere har funnet alt på
5 minutter.

2. Vi har også seks skoletimer som lærerne kan sette opp på
ukeplanen. De kan få en mattetime, kunst og håndtverkstime,
gymtime, samfunnsfagstime, og to naturfagstimer av oss ved å
sende en e-post til en som jobber i Skogselskapet i sitt område.
Da vil de få tilsendt gratis materiale. For kontaktinfo gå inn på
skogselskapet.no
3. Last ned Skog-bingo. Her får elevene trene på lesing, jaktinstinkt, bevegelse og naturfag. Og det kan fungere som en ekstra
motivasjon for å få med barna på tur. Last ned skog-bingoen på
våre nettsider.
4. Se to videoer av Marie og Markus som gir tips til hvordan
man kan bruke skogen til hjemmeskole, treningsarena og ferie.
Disse videoene ligger på Facebook-siden til Det norske
Skogselskap. Du finner også link til dem på våre nettsider.
5. Oppgaver fra Skoleskogen og Skogselskapet.
Tre oppgaver som handler om å bli bedre kjent med skogen

God tur ut! q
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TreOmTre: Gjennom tre bilder og tre tekster
skal elever i grunnskolen fortelle hva skogen
betyr for dem. Konkurransen pågår i perioden
1. april – 15. juni 2020
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FAG: Skogselskapet har utviklet skoletimer
som kan gjennomføres ute uten lærer og
resten av klassen til stede.

finner du på skogselskapet.no/
hjemmeskole-i-skogen
Vi heier på lærerne og den jobben som
gjøres for å tilrettelegge for hjemmeundervisning. Og vi oppfordrer alle til å bruke skogen og dens muligheter. q
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Mulighetene i skogen
ut til neste generasjon
Aktørene i skognæringen samarbeider om prosjektet Velg Skog som jobber
med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging. Det er ansatt en sentral
prosjektleder, men på regionalt nivå er det skogselskapene som driver det
hele fram. Og dette er langt i fra de eneste rekrutteringsinitiativene som tas i
skogselskapssammenheng.
AV: ASTRI KLØVSTAD

Både Skogselskapet i Buskerud og
Telemark og Skogselskapet i Agder har
egne prosjekter som heter «Velg
Naturbruk». Målet er å få flere til å søke
seg inn på naturbruksskolene.
Karl Henrik Berke i Buskerud og Telemark
forteller at prosjektet har vært en suksess.
–På tross av at enkelte skoler har blitt
lagt ned, har elevmassen på naturbruk
økt jevnt siden oppstarten i 2011. Ikke
minst har tilgangen på motiverte og fag
interesserte elever økt betraktelig. Det er
i dag et langt høyere karaktersnitt på naturbruk enn tidligere, sier han. Prosjektet
har gått ut på å være til stede på yrkesog utdanningsmesser, lære opp rådgivere, arrangere besøkskvelder for elever og
foresatte, besøke ungdomsskoler, arrangere konkurransen «59° Topptur» mellom
naturbruksskolene, og markedsføre det
hele i sosiale medier.
–Når vi nå er i 2020, og Østfold, Buskerud,
Oslo og Akershus ikke lenger eksisterer
som egne fylker, har vi forbedret prosjektet og forsøker å utvikle det til å operere i
hele Viken fylke. Dersom prosjektet
12

STAND: Under logoen til Velg Skog treffer du Skogselskapet på de fleste utdannings- og karrieremesser.

oppnår full finansiering, skal vi rekruttere til hele åtte naturbruksskoler i Vikens geografi. Hensikten er ikke nødvendigvis å rekruttere til den enkelte skole, men å rekruttere elever til naturbruk og
landbruksfag uavhengig skolens navn og beliggenhet. Det er det
offentlige i form av midler fra Fylkesmannen og fylkeskommunen
som tidligere har finansiert prosjektet, samt at Skogselskapet har
måttet bekoste en egen andel. Prosjektets fremtid er i skrivende
stund i fylkeskommunens og det grønne partnerskapets hender.
Søknaden for videreføring er levert, og svar på denne avventes,
sier Berke, som inderlig håper på positivt svar derfra.
I Agder er det etablert faste arrangementer sammen med naturbruksskolene og andre samarbeidspartnere. Eksempler på
dette er «Lektor 2» som er et rekrutteringsprosjekt mot realfag,
«samfunnskontrakt» som er samarbeid mellom næring og skoleverk for økt rekruttering og lærlingeplasser. – Vi har også vært
med KVS – Bygland som eneste skole i regionen som tilbyr vg2
skogbruk, i deres arbeid for å få på plass hogstmaskinsimulator
på skolen, forteller Christian Espegren i Skogselskapet i Agder.
NATURBRUK I SKOLEN
Knut Arne Gjems i Skogselskapet i Hedmark forteller at rekruttering er en kjernevirksomhet der. – For kommunene Åsnes, Våler
og Elverum har vi et prosjekt som heter «Naturbruk i skolen»
hvor vi har laget et lærehefte og arrangerer temadager for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Temadagene arrangeres på Skogmuseet i Elverum i samarbeid med NJFF Hedmark
SKOG & MILJØ 1-2020

og Skogmuseet eller ute i skogen, hvor rekruttering og kunnskap om skog og skogutdanning er en sentral del, opplyser han.
– Vi besøker også ungdomsskoler og forteller om utdanningsmulighetene i skogbruket som finnes på Solør videregående
avdeling Sønsterud og høyere skogutdanning på Evenstad og
NMBU på ÅS. Vi busser elever til utdanningsstedene og arrangerer skog- og hospiteringsdager, fortsetter han.
TILVEKST I TRØNDELAG
I Trøndelag er skogselskapet engasjert i prosjektet «Tilvekst»
som er et resultat av en kartlegging av kompetanse- og rekrutteringsbehovet innen skog- og trenæringa i Trøndelag. –
Kartleggingen viser at behovet for arbeidskraft med relevant
kompetanse er betydelig større enn tilgangen i alle ledd av verdikjeden, forteller Asgeir Murvold. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i hele verdikjeden.
– Fokuset på hele verdikjeden er noe helt nytt kontra tidligere
rekrutteringsprosjekt i skognæringa. Utfordringen ligger i det
brede spekteret av næringsaktører og forvaltningsorganer, med
svært ulikt behov for kompetanse. Leddene i kjeden henger så tett
sammen at det likevel er helt naturlig med bred innsats, sier han.
UNGDOM INSPIRERER UNGE TIL Å VELGE SKOG
I Oppland har Valle videregående skole og Skogselskapet startet
et samarbeid om å synliggjøre muligheten de unge har til å
SKOG & MILJØ 1-2020

velge naturbruk og skog som utdanning.
Årlig besøker Skogselskapet i Oppland
ca. 1500 elever på skoler for å fortelle
dem om hvor viktig skogen er. – Vi vil nå
sammen med elever fra Valle i større grad
synliggjøre hvilke valg som finnes i skogbruk, sier Ola Gram Dæhlen. Prosjektet
skjer sammen med Trond Nordraak, lærer
på Valle Naturbruk, som har gode erfaringer
med å følge opp elever som velger skog.
– Vi har troen på at unge kan være en
god inspirator til elevene vi besøker på
skoler, mye fordi de er nærmere i alder,
sier Dæhlen. Arbeidet støttes av Velg
Skog.
SOMMERJOBB I SKOGEN
Et annet prosjekt som støttes av Velg
Skog heter JOB:U. Her får ungdom opplæring og sommerjobb i skogen, først og
fremst med ungskogpleie. Både i
Hedmark og Oslo og Akershus ble dette
gjennomført i 2019 og så sant korona-situasjonen tillater det, videreføres det i år.
– Det var så vellykket at vi nå ønsker å utvide prosjektet til flere kommuner i Viken. 
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I samarbeid med Skogselskapet i
Buskerud og Telemark og Skog
selskapet i Østfold har vi blant annet
søkt Viken fylkeskommune om støtte
til et treårig prosjekt, forteller Snorre
Synnestvedt i Skogselskapet i Oslo
og Akershus.
– Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med
næringen gjennom sommerjobb og
jobbpraksis hos skogbedrifter. Nærings
aktører opplever en konkurranseutsatt
og komplisert arbeidshverdag, som
gjør det vanskelig å ha et systematisk
jobbtilbud for ungdom. Vi ønsker å legge
til rette for at et slikt tilbud finnes, fortsetter han. Han understreker at man
gjennom JOB:U ønsker å tilby ungdom
skogfaglig erfaring og forhåpentligvis
gi dem lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen.
– I det minste ønsker vi at de blir posi
tive skog-ambassadører i sine nettverk,
sier han.
INFORMASJONSUTFORDRINGEN
– Om vi lykkes kommer an på om vi
klarer å få fram det gode budskapet.
Et budskap som gjør at flere ungdommer oppdager mulighetene og finner
motivasjon til å velge en utdanning vår
næring etterspør. Er vi i dette egentlig
flinke nok til å skaffe næringen vår godt
nok omdømme? Og hvordan skal vi
komme ut med riktig og samtidig
nysgjerrighetsskapende informasjon
til et det brede publikum, og ikke bare
til oss «frelste»? spør Asgeir Murvold
i Skognæringa i Trøndelag til slutt.
Vi håper vi klarer å nå ut til ungdom
i alle miljøer med hvor framtidsrettet
denne næringen er og hvilket spekter
av mulige utdannings- og jobbmuligheter den byr på. Det unner vi den
oppvoksende slekt å ta del i. q
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Ikke bare
skirenn

HALLINGDØLER:
Sola skinner på fra
venstre Petter
Owesen, Jon
Andreas Ask og
Gudbrand Gulsvik
under fjorårets
arrangement i
Bayern. De har alle
vært på fagturer
med HallingSkog,
til andre EFNSdeltageres
hjemtrakter.

Skirenn og moro, men også skogfaglig
program og mulighet til å knytte kontakt
med skogbrukere fra hele Europa. Årets
EFNS ble arrangert i Polen i januar, i god tid
før koronasmitten satte en stopper for all
reiseaktivitet.
AV: JOHS. BJØRNDAL

Hvert år drar en gjeng norske skogbrukere på EFNS, som altså er
det europeiske skimesterskapet for skogbrukere. Her møter de
skogbrukere fra hele Europa – i år var 23 land representert. Her
arrangeres individuelle skirenn i både klassisk og fri teknikk, og
det setter en spiss på det hele at det må gjennomføres en

GODT BEMANNET: Økonomisjef Kryztof Janecsko fra
det polske Statskog orienterte om skogbruket i Polen.
Han har 27 000 medarbeidere på lønningslista.

skyting underveis. Det hele avsluttes med en stafett uten skyting, der alle som vil deltar på lag med ytterst ulike ambisjoner.
RESSURSOPPBYGGING
Og i år gikk altså arrangementet i Duszniki, sørvest i Polen. Dette
landet er kanskje mer kjent for utvinning av kull enn for skogbruk, men her hogges 45 millioner m3 årlig, rundt fire ganger
den norske avvirkningen. Men mer imponerende er kanskje den
oppbyggingen av skogressursen som har skjedd etter krigen.
Skogarealet er økt med 25 millioner daa, og utgjør nå 30 % av
landarealet mot 20 % rett etter krigen. Den stående kubikkmassen
er fordoblet bare siden 1976 og passerte nylig 2 milliarder m3.
Målet er 2,5 milliarder innen 2050. Dette skjer gjennom utsetting av mer enn 500 millioner planter årlig, produsert i en
mengde statlige planteskoler. Det er i det hele tatt staten som
kjører løpet, hele 80 % av arealet er statseid og 90 % av avvirkningen foregår på dette. Men så har da også Polens svar på
Statskog svimlende 27 000 ansatte.
NYTTIGE KONTAKTER
Men EFNS-arrangementet byr ikke bare på faglig informasjon
fra vertslandet, men også på muligheter til å bli kjent med likesinnede fra andre land. Gudbrand Gulsvik i HallingSkog har vært
ivrig deltager på EFNS de siste årene. Han kan fortelle at han har
arrangert flere fagturer for skogeiere og funksjonærer de siste
årene, ved hjelp av kontakter han har knyttet på EFNSarrangementet. – Vi har vært i Süd-Tirol i 2016, i Slovenia i 2018
og i Sveits ifjor. I år hadde vi tenkt oss til Ungarn, men
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STÅR FOR TUR: Neste års EFNS-arrangement
går av stabelen i Sarajevo 7.–13. februar.
Og de kommende arrangørene fra BosniaHertzegovina var tallrikt til stede for å
promotere arrangementet.

reiserestriksjonene setter en stopper for
det. På alle disse turene har vi fått hjelp til
opplegget av venner fra EFNS. Det er
mange måter å drive skogbruk på og det
er utrolig hyggelig og nyttig å få litt impulser fra andre land, sier han. q
15

A K T U E LT

VIGNETT

Nå stiger det hvit
røyk opp av pipa

VARMESENTRAL: Det
nye flisfyringsanlegget
hos Norgesplanter er
utstyrt med en 750 kW
kjele og i tillegg 16
solcellepaneler mot syd.

I motsetningen til den kjente pipa til det sixtinske kapell i Vatikanstaten,
der den hvite røyken som stiger opp signaliserer at en ny pave har blitt
valgt, hadde det heldigvis ikke blitt valgt noen ny leder hos oss i denne
omgang. Men vår nyeste stolthet ble innviet og det førte til at hvit røyk
steg opp til himmels gjennom den kult dekorerte pipa.
AV: SKOGSELSKAPET I BUSKERUD OG TELEMARK

Skogselskapet i Buskerud og Telemark
som er eier av skogplanteskolen
Norgesplanter AS skal nå fyre opp drivhus og kontorbygg med et splitter nytt
og moderne flisfyringsanlegg. Dette ble
innviet med brask og bram den 7. februar 2020.
I forkant av åpningen av anlegget hadde
vi invitert til et åpent faglig arrangement
for de som ønsket å lære mer om bio
energi. Dette ble gjort i samarbeid med
Innovasjon Norge og Øvre Eiker
Bondelag. Foredragsholder var en kjent
person fra egne rekker i Skogselskapet,
Håvard Midtskogen fra Oslo og Akershus.
Over 60 mennesker valgt å bli med, til
tross for at det var fredag ettermiddag og
i hard konkurranse med taco og familietid. Det er vi svært fornøyd med.
FAG FØRST, SÅ FEIRING
Deltakerne på kurset fikk en grundig innføring i bioenergiens verden. De som i
forkant har vært inne på tanken om å
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ÅPNING: Ordfører Knut Kvale brant av snora med en propanbrenner,
og dermed var varmesentralen åpnet – til applaus fra Skogselskapets
Karl Henrik Berke. Foto: Jan Rasmussen.

investere i et gårdsvarmeanlegg fikk innblikk i både støtteordninger og eventuelle fallgruver. Vi har fått svært mange hyggelige tilbakemeldinger på den faglige delen av dagen.
Senere på ettermiddagen var det så duket for åpningen av vårt
eget anlegg, som har vært godt planlagt med vår leverandør,
ETA, i over et års tid. Endelig var det tid for å åpne anlegget offisielt, og den æren var det ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, som
fikk. Han ga honnør for den verdifulle satsingen vi gjør ved å
SKOG & MILJØ 1-2020

fornye oss til det grønne, samt å sikre planteskolens tilstedeværelse i Buskerudregionen for skogbruket. Sist, men ikke minst bidrar det til å ivareta verdifulle arbeidsplasser i kommunen, la
ordfører Kvale til.
UT MED FOSSILT, INN MED FORNYBART
Etter at snora ble brent av med en propranbrenner som skulle
demonstrere at det grønne avløser det fossile, kunne deltakere
beskue både anlegget og utstillinger. Vi hadde arrangert et lite
bioenergitun der flere leverandører av bioenergi viste fram sine
muligheter og løsninger til fremtidige kjøpere/innehavere av
SKOG & MILJØ 1-2020

bioenergianlegg. Deltakerne fikk se og
oppleve et beist av en lastbil med en påmontert flishugger som kunne flise opp
5 kubikkmeter tømmer i løpet av svært
kort tid.
Det var naturligvis også god tid til prat,
hygge og mat. Flere ble med oss til langt
utpå. Takk til gjester, utstillere og bidragsytere. q
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TRAVEL UKE I HEDMARK

GRØNN
VINTER
I AGDER

Den siste uka i februar var ekstra hektisk og
morsom, skriver Skogselskapet i Hedmark:
– Vi har hatt to foredrag. Vi hadde skoleskogdag med en lærevillig 5. klasse på
Norsk skogmuseum. Vi stod for helgrilling
av villsvin på Sønsterud videregående skole
med god hjelp av elever på Glommen
Mjøsen sitt arrangement der. Og vi hadde
isfiskedag i samarbeid med Norges Jegerog fiskerforbund i Hedmark med elever
fra Høgskolen Innlandet Evenstad. De fikk
praksis i formidling til ungdomsskoleelever,
og vi bidro med skogprat rundt bålvarmen
og natursti.

Skogplanteskoler inngår samarbeid
– Markedet innen skogplanter er i stadig forandring og det utviklet
seg etter hvert et ønske hos aktørene om et utvidet samarbeid
på produksjonssiden. Foruten et samarbeid på dyrking av enkelte
provenienser og treslag gir dette oss muligheten til å dra nytte av
18

hverandres spisskompetanse og erfaringer,
skriver Skogplanter Midt-Norge på sine
hjemmesider.
Det er fire høyst ulike skogplanteskoler som
nå inngår et samarbeid; Norgesplanter på
Hokksund og Gvarv, Megarden Planteskole
på fylkesgrensa mellom Trøndelag og Møre,
Alstahaug Planteskole noen mil sør for
Sandnessjøen og Skogplanter Midt-Norge
som holder til på Kvatninga i Namdalen.
Alle fire er eid av lokale Skogselskap, enten
i form av AS eller som del av driften til
fylkesskogselskapet.
På bildet ser vi de fire daglige lederne under signering av avtalen tidligere i vinter.
F.v. Tore Dønheim, Megarden Planteskole,
Jo Magne Tyldum, Skogplanter Midt-Norge,
Bjørn Borgan, Alstahaug Planteskole og Lars
Kihle, Norgesplanter.
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Buskerud og Telemark på
kunstutstilling
Styreleder i Skogselskapet i Buskerud og Telemark, Anders Hals, holdt innlegg om skogforvaltning på Vestfossen Kunstlaboratorium for en fullsatt sal med kunst- og
designinteresserte.
– Det var et spennende og annerledes oppdrag for oss,
og det er viktig å informere allmenheten om hvor mye bra
skogbruket gjør, og at vi stadig forbedrer oss ytterligere, skriver Skogselskapet på Facebook.
Foredraget ble holdt i forbindelse med åpning av utstillingen «NATURE by Krafted» som viste flotte møbler og andre
gjenstander i tre og andre bærekraftige materialer.
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Det har vært en vinter av de
sjeldne i Agder. Bare unntaksvis
opplever vi så mildt vær og lite
snø gjennom hele vinteren.
For mange har dette ført til
muligheter for å gå fotturer
i skogen, mens for flere skogeiere har motorsaga måtte
ligge pga. dårlige driftsforhold.
Vi håper mange har benyttet
anledningen og lyttet til våre
anbefalinger om å ta med seg
ryddesaga isteden, og drive
ungskogpleie. Skogkultur er for
øvrig noe skogselskapet i Agder
har høyt fokus på.
Barmarksesongen har også gitt
oss mulighet til flere skoleskogdager enn vanlig. Gjennom den
nasjonale konkurransen «Skoglekene» har skogselskapet hatt
skoleskogdager i flere av de
største byene i Agder. Vi er også
godt i gang med vårt lauvprosjekt. Gjennom prosjektet vil vi
jobbe for bedre utnyttelse av
lauvresursene og i januar hyret
vi inn Sverre Bjørn Ledaal i et 20
prosent engasjement for skogselskapet i Agder. Dette er til
stor hjelp for å få gjennomført
de mange planene og oppgavene vi har.
Det forteller daglig leder i
Skogselskapet i Agder, Christian Espegren i en e-post til
redaksjonen.
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For andre året på rad gjennomførte Skogselskapet opplærings- og vervekampanjen Skogens Brannvokter i 2019.
Hensikten med kampanjen er å sette fokus på skogbrannfare
og forebyggende tiltak. Målgruppen for kampanjen er barn
og unge, men den har også engasjert flere tusen voksne som
har deltatt sammen med barna sine. I 2019 gjennomførte
Skogselskapet 123 aktivitetsdager hvor det ble vervet 10 108
skogbrannvoktere.
I 2019 gjennomføre Skogselskapene over 152 skoleskogdager
i nesten alle landets fylker. Skogselskapets skoleskogdager
gjennomføres i skoletiden i samarbeid med skolene og tilpasses
elevene og tilgjengelige uteområder. Til sammen deltok over 10
000 barn fra 5.-7. trinn på disse arrangementene i løpet av året.
Videre deltok Skogselskapene på over 120 ulike familiedager,
skogdager og aktivitetsdager med tilknytning til skog og natur i 2019. Til sammen var det over 200 000 deltaker på disse
arrangementene.
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F U L L FA R T I
T R Ø N D E L AG
Skogselskapet i Trøndelag har for tiden høy
aktivitet. På oppdrag for Skogfrøverket har
vi i vinter arbeidet for å ivareta avlsmaterialet av furu i frøplantasjene og klonarkivene
på Stiklestad og på Røra. Det er innhentet
podekvist, barprøver for DNA og frøprøver for fremtidig testing. I tillegg er det
gjennomført hogst på Røra for å fornye
både klonarkiv/frøplantasjer. Det er også
innhentet ytterligere podekvist av gran i
klonarkivet på Stiklestad der ny skole er
under planlegging.
Skogselskapet har også aktivitet knyttet
til skogsveier. Vi har ikke egne ansatte på
dette, men administrerer aktivitet knyttet til
pådriverarbeid og vegplanlegging i deler
av fylket.
Den ideelle aktiviteten er på sparebluss i
vintermånedene, men vi deltar i og er medarrangør til arrangementer og aktiviteter
rettet mot både skogeiere, barn og unge.
Vi har allerede booket inn mange ideelle
aktiviteter utover våren og forsommeren,
men er selvfølgelig spente på hvordan
Korona-virus og anbefalinger om avlysninger påvirker denne typen aktivitet i tiden
som kommer. Det skriver Skogselskapet i
Trøndelag på sine nettsider.
SKOG & MILJØ 1-2020

Vårt medlemsblad blir med ujevne mellomrom oppgradert med
tanke på profil og layout. Dette for best mulig å tilpasse oss den
tiden vi lever i. På høstens rådsmøte i Skogselskapet kom det frem
mange gode forslag og momenter til informasjonsarbeidet og
synligheten av vår virksomhet, herunder medlemsbladet.
Med dette utgangspunkt har vi valgt å legge om profilen på bladet
fra og med nr. 1/2020.
Målsetningen er at vi med den nye profilen skal kunne fremstå
enda mer samlet en tidligere - i form av at det er Skogselskapet
i stort som frontes, gjennom våre felles saker og satsingsområder.
Videre er det gjort et løft for layout og presentasjoner i bladet.
Vi håper du setter pris på nye Skog & Miljø. Gi oss gjerne tilbake
meldinger. Riktig god lesning!
T.E.

MEDLEMSBLAD FOR SKOGSELSKAPET

1-2020

NY PROFIL PÅ
SKOG & MILJØ

Skogselskapets 2019-aktivitet i tall

SKOG

MILJØ
SKOGSELSKAPET

Rekruttering
Koronatider
EFNS
Bio på Hokksund

S KO G S E L S K A P E T H A R FÅT T N Y E N E T T S I D E R
Med dette ønsker vi å gjøre det lettere å
finne frem, vise hvem vi er og hva vi jobber med. Vi vil også i større grad synliggjøre at vi er ett Skogselskap og fronte
våre felles saker og satsningsområder.
Fylkene har fortsatt hver sine undersider,
hvor det lokale arbeidet kommer frem.
De gamle sidene har i lengre tid hatt behov for et ansiktsløft. Vi er stolte av resultatet og håper leserne våre også vil like
dem.
Gå gjerne innom: www.skogselskapet.no
M.S.S.

VINNERE AV KRYSSORD I SKOG OG MILJØ NR 4-2019
Øyvind Meisfjord, Herøyholmvn. 18, 8850 Herøy
Are-Mass Bakken, Kirkegata 12, 8656 Mosjøen
Arne Gjerde, Bjørkelivn. 4, 5458 Arnavik
SKOG & MILJØ 1-2020
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NYHETS KLIPPE T

Nr 3-4. Mars – April 1920. 28. aarg.

Telemark Skogselskap 20 aar
Telemark skogselskap kunde 9. mars feire 20-aarsjubilæum,
idet selskapet blev stiftet 9. mars 1900. Det første styre bestod
av B. Taraldlien, G. M. Tinne Nils J. Brødsjø, T. H. Frost, og
T. M. Kleppen.
B. Taraldlien, Fyresdal, har hele tiden været formand og T.
M. Kleppen har hele tiden været styremedlem. Foruten disse
to bestaar styret nu av G. M. Staurheim, Gunnar E. Tørnes og
Jacob Gisholt.
Det er betydelig arbeid skogselskapet har utført i disse 20 aar.
Det er saaledes plantet 2 965 000 planter og utsaadd 192 kg
skogfrø. Det er opkastet 225 710 meter grøfter, hvorved 7817
maal vandsyk skogsmark er blit tørlagt. I tilskud til grøftning er
utbetalt kr 16 724. En stor del av plantningene er utført av skolebarn og ungdomslag.
For organisationsarbeidet og skogskjøtsel har selskapet arbeidet
meget.
Formanden og fylkesskogmesteren utarbeider et jubilæumsskrift som vil bli fremlagt paa selskapets aarsmøte til sommeren.
Det vil fortelle om selskapets arbeide og om skogbruket i fylket.

Plantning paa embedsgaarde langs kysten
Kirkedepartementet har under 2. januar 1920 tilskrevet stiftsdireksjonen i landets 5 bispedømmer således:
«Foranlediget ved et andragende fra en sogneprest om bidrag av
offentlige midler til dekning av utleg ved en utført skogplantning
på vedkommende prestegård har skogdirektøren blant annet
anført, at han ubetinget slutter sig til en uttalelse av vedkommende skoginspektør om at alle prester på de skogløse prestegårder langs kysten bør stilles i utsikt sådan refusjon til innkjøp
av planter.
Man skal derfor gjennem vedkommende prester be vedkommende geistlige embedsmenn underrettet om, at de kan gjøre
regning på å få utlegg til anskaffelse av planter til skogplantningsanlegg på sine embedsgårde refundert av det offentlige, når en
stats- eller fylkesfunksjonær på forhånd har godkjent vedkommende felt som plantefelt.»
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GABRIEL
SCOTTS
GRAN

De største
skogeierne
tjente mer

På Færvik kirkegård på Tromøya
ved Arendal står det ei kjempegran like ved gravstedet til sørlandsdikteren Gabriel Scott.
For noen år siden målte jeg høyda til ca 35 meter og omkretsen
i brysthøyde til 420 cm. Grana er
da vel 16 m3, noe avhengig av
hvilken volumtabell som brukes.

De 52 største skogeierne i Norge tjente
557 000 kroner i snitt på skogbruket sitt
i 2018, og hadde størst oppgang i prosent. Snittet totalt var på 49 000.
Det er Statistisk sentralbyrå som viser
utviklingen i inntekten til skogeierne
i Norge. Den viser at den generelle
næringsinntekten fra skogbruk hos de
18 447 norske eierne av skog gikk opp
med 11,4 prosent fra 2017 til 2018.
Dette ga et totalt inntektsgjennomsnitt
på 49 000 kroner per skogeier.
Det er naturlig nok store forskjellige i
inntektene ut fra hvor stor skog man
har. Men også den prosentvise økningen er større hos de store skogeierne
enn de små.
Skogeiere med 20 000 dekar eller mer
hadde en prosentvis økning på 24
prosent. De 52 personene som havnet
under denne kategorien tjente i snitt
557 000 kroner i 2018.
Personer med mellom 5 000 og 19 999
dekar tjente 188 000, mens de med
mellom 2 000 og 4 999 tjente i snitt
89 000.
Kun en kategori skogeiere hadde nedgang i inntektene. Dette var personer
med mellom 250 og 499 dekar skog. De
hadde en nedgang i næringsinntekten
på 5,7 prosent, og tjente 33 000 kroner
i 2018.

Nylig hadde jeg barnebarnet
mitt, Jonas, med meg dit. Han
ble veldig betatt av kjempen.
Kåre Haugaas

Nationen, 11. mars 2020

HAR DU ET BILDE DU VIL DELE MED OSS?
Send det til info@skogselskapet.no Kanskje kommer det på trykk!
SKOG & MILJØ 1-2020

SKOG & MILJØ 1-2020
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BLÅBÆRSKOG
Gran er det viktigste
treslaget i blåbœrskogen,
men erstattes av furu på
Vestlandet og i
Nord–Norge.
Skogbunnen er
dekket av blåbœrlyng
og moser. Typiske
arter er maiblom,
skogstjerne, hårfrytle
og blanksigdmose.

Selv om plantene har
middels god tilgang på
nœring, er det få arter
som lever her. Laget
med humus varierer i
tykkelse. Det er tynt i
ung skog og tykt i
gammel skog og i
kjølige områder med
mye nedbør.

Furu

Pinus Sylvestris
lys for å trives. Den utvikler et
dyptgående tsystem (pœlerot) som
gjør furua stormsterk.
I Norge blir furua sjelden over 30
meter høy. Den kan bli 700 til
800 år gammel, men blir som
regel avvirket når den er fra
100 til 150 år gammel.

I tett skog vil det vœre mye
mose i bunnvegetasjonen, mens
det i glissen skog er mye blåbœr.
Etter snauhogst vil grasarten
smyle vœre den dominerende
plantearten.

Blåbœrskogen er den vanligste
vegetasjonstypen i Norge
og finnes over hele landet.
Vekstforholdene veksler en
del. Dette gir varierende
skogproduksjon.

Furua vokser over hele Norge.
På 70`22’ nordlig breddegrad i
Børselvdalen i Finnmark finnes
verdens nordligste furuforekomst.
I Sør– Norge ligger furuskoggrensa
ca. 1000 meter over havet.
På verdensbasis har furua den største
utbredelse av alle treslag.

Utgitt av Det norske Skogselskap,
Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no www.skogselskapet.no
Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal

Plakat Ac1 B

Treslaget vokser under nesten alle
slags forhold, men utvikler seg
best på middels nœringsrik jord.
Furua må ha tilgang på mye

Gaupe
Lynx lynx

Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Norge. Den
finnes i skogområdene over hele landet opp til Troms. Den
ferdest ofte alene og dekker store områder. Den er ca 1 m
lang og har svarte øredusker og haletipp. Hannen kan veie
25 kg, hunnen noe mindre.

Rådyret er uten tvil det viktigste byttedyret.
Den eter også reinsdyr, fugl, smågnagere og sau.
Ekskrementene ligner på kattens og den dekker
Plakat Ca 5 B

Sammen med gran er furu
det tre-slag i Norge som har
størst økonomisk betydning.
Furutømmeret brukes blant annet
til trelast, stolper, møbelvirke, finèr
og som råstoff til produksjon av
cellulose.

dem med snø og jord. Gaupa føder 2-3 unger i mai/juni.
Den jakter helst om natten,
ofte
Plakat Aa11
B i ulendt terreng. Om
dagen ligger gaupa i ro, gjerne på en høyde med god
oversikt.

Utgitt av Det norske Skogselskap,
Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no www.skogselskapet.no
Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal

Gaupesporet er rundt
og ofte uten avtrykk av klør.
Gaupa kan trekke
klørne inn i poten.
Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no www.skogselskapet.no Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal

VI HAR OVER 200 ULIKE PLAKATER

som kan leveres i alle former og størrelser.
Vi trykker på alle typer medium og laminerer, og tilbyr også impregnerte trestativ.
24
SKOG & MILJØ 1-2020
SKOGSELSKAPET
Se fullstendig oversikt og bestill på www.skogselskapet.no/shop/

