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BRUK SKOGEN!
Best på verdiskaping,
klimaløsning og rekreasjonssted
– bærekraftig og fornybar
Skogselskapet bringer
budskapet om skogen «til folket»
og planter til skogbruket!
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LEDER

Skogselskapet – brobygger
og opplysningskontor
Skogselskapet har eksistert i over 120 år! Vi kan konstatere at det er en vital og
spennende organisasjon – som har vært gjennom mange ulike faser og ikke minst
i en verden som er i stadig endring. Formålet er imidlertid i stor grad det samme –
vi skal synliggjøre skogens mangesidige betydning og tale skogens sak.
Vi er fortsatt skogens vokter.
Målsetningen med denne rapporten er å synliggjøre Skogselskapets rolle og
virksomhet. Gjennom et utvalg eksempler ønsker vi å vise det mangfoldet av
aktiviteter og tiltak som gjøres rundt i hele organisasjonen. Opplistingen er ikke
ment å være komplett, men skal virke som en illustrasjon på det viktige, positive og
omfattende arbeidet som gjøres i hele landet. Det er vårt håp at denne sammenstillingen kan virke som en inspirasjon og et bevis på den innsatsen som utføres
– og dermed som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens
muligheter.
Vår historie er kort oppsummert i et eget kapittel i rapporten. Skogen dannet
grunnlaget for tidligere tiders velstandsutvikling i Norge. Frem til slutten av
1800-tallet var det en ukritisk rovhogst i de norske skogene. 2/3 av all skogen var
hogget ned, uten noen plan for gjenvekst. Heldigvis var det noen fremsynte mennesker, med konsul Axel Heiberg i spissen, som så at noe måtte gjøres – de stiftet
Det norske Skogselskap (DnS) i 1898 og skogen fikk sin vokter. Først med hovedfokus på skogplanting og gjenoppbygging av skogressursene, deretter på god
forvaltning, informasjon og veiledning om skogens betydning.

Vi erfarer at allmennhetens holdninger og meninger
om skog og skogbruk ofte er mer preget av følelser
og opplevelser enn nødvendigvis av en faktabasert
og objektiv tilnærming. Skogselskapets utadrettede
virksomhet er dermed av stor betydning for å skape
en god forståelse og bidra til positive holdninger til
den helheten som skogen faktisk representerer.
Skogselskapet ønsker fortsatt å være en god og aktiv
brobygger og lagspiller mellom ulike grupper i samfunnet – og dermed sikre en faktabasert og objektiv
framstilling av skogens mangesidige betydning. Vi
skal gjennom vårt arbeid også i tiden fremover være
skogens vokter for alle.
Resultater viser at vi får til mer sammen enn hver for
oss – til skogens og vårt felles beste!
Vi ser frem til fortsettelsen – i skogens tjeneste!
Trygve Enger
Adm.dir.
DnS

Skogselskapet var, er og blir ideell og uavhengig. Organisasjonen er landsdekkende og åpen for alle som er glad i og opptatt av skog. Vi skal være faktabaserte og
objektive, og vi har definitivt en lang og god historie. I dag kan vi slå fast at vi lykkes
best – og mest, gjennom nettopp brobygging og samarbeid. Dette er helt vesentlig for virksomheten i Skogselskapet og våre prioriteringer i nyere tid.
Vårt formål er klart og tydelig – vi skal synliggjøre skogens mangesidige betydning.
Det være seg for alle målgrupper – fra barn og unge og opp til pensjonistenes
rekker. Videre fra sør til nord og øst til vest i vårt langstrakte land. Skogens mangesidige betydning innbefatter den helheten som skogen representerer – gjennom
et aktivt skogbruk, skogen som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv – og skogen
som fornybar ressurs og viktig del av løsningen på våre klimautfordringer.
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OM SKOGSELSKAPET

Hvem er Skogselskapet?
Det norske Skogselskap (DnS) er en landsdekkende, ideell, uavhengig organisasjon med
16 lokale fylkesskogselskap, ca. 9000 medlemmer og 23 sentrale medlemsorganisasjoner.

FRA
SELSKAPETS
FORMÅLS
PARAGRAF
SITERES:
«Det norske
Skogselskap er en
landsomfattende
organisasjon som
har til formål å
fremme forståelsen
for skogens
mangesidige
betydning og å
arbeide for et godt
skogbruk…»

Helt sentralt for virksomheten står oppgaver knyttet til det å synliggjøre skogens
muligheter gjennom informasjon, opplæring og påvirkningsarbeid om skog og
skogbruk. Skogens samlede betydning frontes gjennom viktigheten av:
• Skogen som næringsvei gjennom et aktivt, bærekraftig skogbruk.
• Skogen som arena for allmennheten til helse, rekreasjon, trening og friluftsliv.
• Skogen som fornybar ressurs og del av løsningen på klimautfordringene.
I en tid da skogen får stor oppmerksomhet og er under press fra mange ulike hold,
er det ekstra viktig å få fram objektiv og faktabasert informasjon og kunnskap om
skogens samlede betydning. Og gjennom dette å fremme interessen for, og utviklingen av, skogbruket.
Informasjonsvirksomheten i Skogselskapet, som utgjøres av nettsider, møteplasser,
konferanser og utgivelse av fagbladet Norsk Skogbruk, for å nevne noe, setter fokus
på betydningen av en aktiv skogforvaltning.
En hovedoppgave i vår kjernevirksomhet er arbeidet med å spre kunnskap og skape forståelse om skogens betydning for samfunnet hos allmennheten og utvalgte
målgrupper, og med det også skape et godt grunnlag for rekruttering til sektoren.
Vi jobber kontinuerlig ut fra formålet om å fremme skogens mangesidige betydning og samtidig ivareta rollen som en ideell og uavhengig organisasjon.
Grunnlaget skal være basert på fakta og en objektiv tilnærming samt at organisasjonen til en hver tid bestreber å følge gjeldende norsk skogpolitikk.
Skogselskapet har i de siste årene i tillegg prioritert å utvikle tettere bånd til friluftslivet og dets organisasjoner. Fra 2018 ble vi tatt opp som medlem i Norsk Friluftsliv.
Skogen er en meget viktig arena for friluftsliv og allemannsretten står sterkt. Vår rolle blir blant annet å få fram at skog samtidig er grunnlaget for en bærekraftig næring og at allemannsretten også innebærer et «allemannsansvar». God dialog og
forståelse mellom ulike brukergrupper er av stor betydning for å redusere konflikter
og interessemotsetninger. q
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SKOLESKOGPLANTING: For å øke planteaktiviteten fikk
Skogselskapet i samarbeid med Kirkedepartementet på plass
en bestemmelse i lov om folkeskolene som sa at skolene
kunne benytte to dager i året til skogplanting.

Skogselskapet 1898-2020:

Fra skogreisning
til skogopplysning
I 2018 rundet organisasjonen 120 år. Verden ser ganske annerledes ut i dag enn den
gangen Skogselskapet ble stiftet. Det gjelder også for skogbruket og skogens rolle i
samfunnet. Men i dag, som den gang, er skogen viktig på et vidt spekter av områder
– det vi i Skogselskapet kaller «skogens mangesidige betydning». 

ÅRSRAPPOR T 2019
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HISTORIEN

STARTEN
Ideen om Skogselskapet kom fra konsul Axel Heiberg (1848-1932). Han var en ressurssterk mann, engasjert i industri og forretningsliv og med interesse for jakt, friluftsliv og idrett.
Opprinnelig besto bruken av skog her i landet i høsting av råstoff både til eget
bruk og til salg, og innstillingen var at naturen selv sørget for framvekst av ny skog.
Tanken om å utføre skogplanting for å erstatte uttakene og sikre produksjonen
kom hit til landet midt på 1700-tallet, da de tyske forstmennene brødrene von
Langen utførte planting i Kongsbergdistriktet. Senere kom flere ildsjeler til og interessen for skogplanting økte opp igjennom 1800-tallet.
Likevel, skogene i Norge dannet grunnlaget for tidligere tiders velstandsutvikling,
og frem til slutten av 1800-tallet ble skogen kraftig uthogd. To tredjedeler av alt
tømmeret var tatt ut på noen få hundre år.

1899

GRUNNLEGGEREN: Axel Heiberg (1848-1932).

FORMAALET FOR DET NORSKE
SKOGSELSKAB – TIDLIGERE DEN
NORSKE FORSTFORENING – ER:
• at arbeide for Bevarelsen og Udviklingen af
Landets Skogbestand,
• at skabe Interesse for Skogkultur (Saaning og
Plantning),
• at oppmuntre til Dannelse af
Træplantningsselskaber rundt om i Landet,
• at give Raad og Veiledning ved Anlæg af
Planteskoler,
• at yde Bidrag til Træplantningsselskaber enten i
Form af Penge eller i form af Planter og Frø.
Udtapning af Skogsmyr til Skogland indgaar
under Selskabets Virksomhed.
§§ 1 OG 2 I SKOGSELSKAPETS FØRSTE VEDTEKTER FRA 1899
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Axel Heiberg var en samfunnsengasjert mann og fulgte med i tidens strømninger.
I slutten av 1880-årene kjøpte han en eiendom i Numedal og startet omfattende
planting og grøfting. Med den iver det var for skogplanting, så han behovet for å
danne en landsdekkende organisasjon som kunne arbeide for fremme av skog
saken. Han utarbeidet et forslag til vedtekter for et selskap med formål å fremme
skogsaken som ble lagt fram for det som da het Den norske Forstforening.
På generalforsamlingen den 26. september 1898 foreslo formannen, skogingeniør
N. E. Krog, at Forstforeningen skulle gå over til et selskap med navn Det norske
Skogselskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt og Axel Heiberg ble valgt til
selskapets første formann, et verv han for øvrig hadde i 25 år.
FORTSETTELSEN
Skogselskapets arbeid med skogplanting og skoggrøfting fenget over alt.
Skogselskapets styre henvendte seg til folk med interesse for saken rundt om
i landet og i løpet av få år ble det dannet amtsskogselskaper i alle amt, og disse
sluttet seg til Det norske Skogselskap som underavdelinger.
For å øke planteaktiviteten fikk Skogselskapet i samarbeid med Kirkedeparte
mentet på plass en bestemmelse i lov om folkeskolene som sa at skolene kunne
benytte to dager i året til skogplanting, og Skogselskapet holdt foredrag ved flere
lærerskoler for å sikre et godt resultat av dette arbeidet. Det ble også holdt kurs
og gitt ut brosjyrer for å få ungdom og voksne til å ta del i plantingen.
Men Skogselskapets pådriverrolle begrenset seg ikke til planting og grøfting. Opp
gjennom årene har selskapet engasjert seg i de fleste sider av skogbruket, som frøforsyning, planteskoledrift, tilvekstundersøkelser, kartlegging av fjellskog og skoggrensa, driftsplanarbeid, skogforskning og skogutdanning.
Skogselskapet har også engasjert seg i bistandsarbeid og har deltatt i skogreisningsprosjekter i blant annet Kenya, Etiopia, Uganda og Botswana.
Mange av tiltakene Skogselskapet har satt i gang har blitt overtatt og videreført av
andre. Et eksempel er de rådgivnings- og forvaltningsoppgavene som
Skogselskapet utførte for Staten fra forrige århundreskifte, og som senere ble til
Statens Skogoppsyn.
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NR. 2 2020

FAGBLAD FOR
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI
NR. 6 2020

FAGBLAD FOR
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI

Foran en ny
gjødslingssesong
Mye positivt om skog
i Klimakur 2030

NR. 1 2020

FAGBLAD FOR
Krise
for grana i Europa
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI

Tunge tak om
Moelven

Treffer krisepakkene?
NR. 3 2020
På full fart tilbake til
normalen
Massevirke på lager, mens nå
går sagtømmeret unna

Tømmerprisene faller
Australia brenner

FAGBLAD FOR
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI

NR. 5 2020

Landbruksdirektoratet
på plass i Steinkjer

FAGBLAD FOR
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI
NR. 4 2020

FAGBLAD FOR
SKOGBRUK – BIOENERGI – SKOGINDUSTRI
2 – 2020 1

NorskSkogbruk_2-2020.indd 1

17.02.2020 22.31.56

Kommunen ga
en halv million
til ungskogpleie
5 – 2020 1

NorskSkogbruk_6-2020.indd 1

Hvem skal
50 millioner sette ut disse?

1 – 2020 1

NorskSkogbruk_1-2020.indd 1

19.06.2020 20.57.19

17.01.2020 12.34.12

til dyre drifter

Status for tømmerkjøperne • Svinepest og korona • Lukkede hogster

Aldri vært mer lønnsomt
å investere i Norge
Portrett: Klima- og miljøminister
Sveinung Rotevatn (V)

NorskSkogbruk_3-2020.indd 1

3 – 2020 1

16.03.2020 20.13.42

5 – 2020 1

NorskSkogbruk_52020.indd 1

MASKINSIDER side 47
4 – 2020 1

24.04.2020 12.14.26

Informasjon, både internt til skognæringen og ut til storsamfunnet har vært sentralt i hele Skogselskapets levetid. Da Skogselskapet ble stiftet i 1898 overtok det
utgivelsen av «Tidsskrift for skogbruk» som var blitt utgitt og redigert av Den norske Forstforening. Tidsskriftet ble utgitt helt fram til 1984. En periode fungerte bladet, som presenterte ny kunnskap om skogbruket, også som medlemsblad for
Skogselskapet. Selskapet har for øvrig hatt flere varianter av medlemsinformasjon
opp gjennom årene, blant annet i form av bladet «Skogen», og de siste 30 årene
som «Skog og Miljø».
I 1955 ble tidsskriftet Norsk Skogbruk etablert. Dette er landets eneste uavhengige
fagtidsskrift for skogbruk og er blitt skognæringens viktigste fagblad.
Skogselskapet har for øvrig utgitt en rekke informasjonsbrosjyrer og annet informasjonsmateriell som for eksempel naturstiplakater og har også stått for distribusjon
av syngespillet «Den levende skogen» laget av Tor Karseth.

1912

NorskSkogbruk_42020.indd 1

19.05.2020 11.53.38

TI UTGIVELSER ÅRLIG: Norsk Skogbruk utgis av Skogselskapet.

KONGLESANKNING
VED SKOLEBARN
Man har Skogplantning ved Skolebarn om
Vaaren. Og vakker er Tanken, som ligger til
Grund for dette: at plante Skogsaken ind i
Barnesindet.
Men om Høsten, naar Grantoppen hænger
fuld af Kongler – det indtræffer jo med
nogle Aars Mellemrum, og en del Trær
findes med Kongler hver Høst - , var det
ikke da ogsaa en fortræffelig Anledning til
at dra med en Skolebarnsflok ut paa skogen
en vakker Oktoberdag og sanke Frø?
TIDSSKRIFT FOR SKOGBRUK NR. 4. APRIL 1912. 20. AARG.

I DAG
De viktigste oppgavene Skogselskapet jobber med i dag er knyttet til informasjon
og brobygging. En stadig større andel av befolkningen lever i byene og tilknytningen til primærnæringene avtar. Det moderne skogbruket drives med effektive, 
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1916

HISTORIEN

NORGES SKOGER MED
STORMSKRIDT MOT
UNDERGANGEN
Hvad kan vore skoger yde og hvor meget
hugges der aarlig i dem?
Dette spørsmaal har gjentagne ganger været
oppe til behandling, og svaret er hver gang blit
temmelig forskjellig.
Med den mangel paa statistisk materiale,
som vort skogbruk udmerker seg ved
fremfor de fleste andre lands, er det heller
ingen let oppgave at løse. Meget maa bli
skjønnsmæssig….

1917

TIDSSKRIFT FOR SKOGBRUK NR. 4. APRIL 1916. 24. AARG.
(ARTIKKELEN FØRTE TIL OPPRETTELSEN AV
LANDSSKOGSTAKSERINGEN I 1919.)

SKOGEN I NORGE, ET OPROP
TIL NATIONEN
Ingen i Norge har nogensinde drømt om, at
skogen skulde faa den betydning, som den har
faaet nu under verdenskrigen. Ved siden av at
skulle levere raastof til papirindustrien og til
sagbruk og høvlerier skal skogen nu erstatte kul
og koks. Vore jernbaner fyrer delvis med ved,
vore fjorddampskibe gjør det samme. Dette
pres paa skogen kan den taale i nogen aar, men
skulde krigen bli meget langvarig, kan presset
bli for sterkt paa enkelte steder.
Hvad er at gjøre?
Intet andet end at fortsætte og om mulig utvide
Skogselskapets virksomhet.

2000

TIDSSKRIFT FOR SKOGBRUK NR. 11-12. NOVEMBER – DESEMBER
1917. 25. AARG.

SKOGSELSKAPET SNART PÅ NETT:
WWW.SKOGSELSKAPET.NO
Nå er skogselskapet på full fart ut i det store
ukjente cyberspace. Endelig, vil mange si. Mens
andre lurer på hva i all verden Skogselskapet har
å gjøre på nett.
De siste ti årene har internett utviklet seg fra å
være et leketøy for dataflinke tenåringer til å bli
et hendig verktøy for menigmann…
SKOG OG MILJØ NR 3-2000
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FLERKULTURELL FRILUFTSFEST: Spikking av seljefløyte var populær aktivitet på
friluftsfesten på Sognsvann.

ARENDALSUKA: Skogselskapet stiller opp på på en rekke med arrangementer og messer
og sprer informasjon. Her plantes et tre under Arendalsuka. Samtidig serveres helstekt elg.

høyteknologiske maskiner og metoder, som for mange kan oppleves som skremmende. Det er sentralt for Skogselskapet å jobbe for at skogens betydning som
næring med de ringvirkninger det har for arbeidsplasser, fornybare materialer og
klima blir formidlet til storsamfunnet. Og likeså at storsamfunnet forstår at bevisstheten rundt miljøhensyn og tilrettelegging for friluftslivet i skogbruket i dag er
høyere enn noen gang, og at den nye teknologien faktisk gjør dette mulig i enda
større grad enn før.
Skogselskapet har i løpet av et år tusenvis av skolebarn med seg ut på skoleskogdager hvor skogens mangesidige betydning blir demonstrert ved hjelp av ulike aktiviteter. Videre stiller organisasjonen også på arrangementer og messer med sin
informasjon og har representanter i mange eksterne råd og utvalg. Det produseres
fortsatt mye informasjonsmateriell og naturstiplakatene kommer stadig med nye
temaer. Overfor skogbruket bidrar Skogselskapet som arrangør av konferansen
Skog og Tre i samarbeid med Skogeierforbundet, arrangør av fagmessen
Hurdagene, utgir fagbladet Norsk Skogbruk og samarbeider med svært mange
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HISTORIEN

SKOLESKOGDAGER: Skogselskapet har i løpet av et år
tusenvis av skolebarn med seg ut på skoleskogdager hvor
skogens mangesidige betydning blir demonstrert ved hjelp
av ulike aktiviteter.

I MORGEN
Rollen som brobygger mellom skogbruket og andre interesser som naturvernere,
friluftsfolk og mosjonister vil være viktig også i framtiden. Skogen er en enestående
ressurs som må forvaltes til det beste for hele samfunnet. I en tid da verden oversvømmes av informasjon og påstander, med varierende etterprøvbarhet og faktagrunnlag, har Skogselskapet en viktig rolle i å bidra med faktabasert og balansert
informasjon som Opplysningskontoret for skog, Skogopplysningen.no. q
KILDER: DET NORSKE SKOGSELSKAP 1898-1948, BIND 1 OG 2
JON LYKKE: FOR SKOGENS SAK, UTGITT I FORBINDELSE MED 100-ÅRSJUBILEET.
DIVERSE INTERNE TIDSSKRIFTER OG MEDLEMSBLADER.
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GJØR ET SPIKK!
Nå vil Skogselskapet og Husflidslaget sørge
for at barn fra hele landet får oppdage
gleden ved å spikke. Dette skal skje
gjennom kampanjen «Gjør et spikk!» som
går av stabelen i januar 2004.
SKOG OG MILJØ NR 3, 2003

2014

ulike organisasjoner om aktuelle prosjekter. Skogselskapet drar også i gang miljøskapende tiltak for skogbrukets folk, som organisering av deltakelse i den europeiske skiskytingskonkurransen for skogbrukere, EFNS.
Det norske Skogselskap har i dag ca. 9000 medlemmer fordelt på 16
fylkesskogselskap.

2003

VERDENS KULESTE DAG: Arrangementet går av stabelen på Akershus festning hvert år og
Skogselskapet treffer her 30 000 Osloborgere med sitt skoglige budskap. Blant annet bruk av
tre og karbonbinding i bygg, gjennom plankehyttebygging med barn.

– ALT SOM KAN LAGES AV
OLJE, KAN LAGES AV TRE
Bioøkonomi. Merk deg ordet. Det kan
bli verdens neste industrieventyr. Og
det er langt mer miljøvennlig enn
petroleumsøkonomien.
AFTENPOSTEN, 21. SEPTEMBER 2014

9

VIGNETT
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VIGNETT

INFORMASJON
Skogselskapets hovedformål er å synliggjøre skogens mangesidige betydning.
Dette oppfylles best og mest effektivt gjennom et godt informasjonsarbeid.
Skogselskapets viktigste informasjonsarbeidskanaler er: Skoleskogdager for barn og ungdom
// Arrangementer for allmennheten // Fagarrangementer for interesserte
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SKOLESKOGDAGER

HEDMARK
SKOG OG VANN: Skog & Vann
på Norsk Skogmuseum på
Elverum gir 4000 skolebarn en
uforglemmelig dag.

12 000 skolebarn
på skogdag med
Skogselskapet i 2019
På 212 skoleskogdager landet rundt lærte over 12 000 skoleelever hva skogen betyr
for verdiskapning og klima. Gjennom lek, snekring og natursti forteller Skogselskapets
ansatte om hva skogen betyr, og hvorfor bærekraftig bruk er så viktig.
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SKOLESKOGDAGER

OSLO

OSLO



SKOLESKOGDAG: 1100 5. klassinger
fra 19 Oslo-skoler samlet seg på
Skogselskapets skoleskogdag på
Sognsvann i september. 

AGDER

HEDMARK

SKOLESKOGDAG: Spikking
er en populær aktivitet på
skoleskogdagene i Agder.

SKOG OG VANN: De beste lagene fra den
nasjonale konkurransen årets
«Skoglekene» møtes her til finale-tevling.

Mange barn i Norges land har lært å plante skog av Skogselskapet. Når barna får
vite at denne lille planten binder karbon når den vokser og lagrer det i treverket i
hus og møbler så lenge vi måtte ønske, forstår de plutselig fotosyntesen i praksis.
At trærne blir til plank man kan bygge hus av, blir tydelig gjennom plankehyttebygging etterpå. Gjennom hender som hamrer og sager, og kropper som klatrer
rundt, lærer barna om skogens kretsløp både i teori og praksis. Og pedagogene vet
at det man gjør, husker man godt. Slik når Skogselskapet fram til 10.000 barn hvert
år med kunnskap om hvordan skogbruket vårt fungerer og at det er bærekraftig
og fornybart.

ressursene i skogen. Slik Axel Heiberg startet dugnaden for over 100 år siden, da det trengtes et krafttak
for å fornye uthogde og «raserte» skoger.
Det ble også startskuddet for effektiv produksjon av
skogplanter, og planteskolene ble «født». Skog-Norge
skjønte at når man høster må man så. Ny skog må
plantes etter hogst, slik skogloven etterhvert krever
(se saken om skogplanteskolene på side 25). Og dette
skjønner barna godt!

Dagens barn er fremtidens beslutningstakere både i politikken og næringslivet. En
morsom dag i skogen som barn kan bety noe når ungdom skal velge utdanning
og studenter skal velge jobb. Derfor forteller Skogselskapets ansatte fortsatt til alle
som vil høre på, hvor viktig det er å bygge opp naturgrunnlaget vårt og ta vare på

OSLO
1100 5. klassinger fra 19 Oslo-skoler samlet seg på
Skogselskapets skoleskogdag på Sognsvann i september. Det er en årlig tradisjon, der alle får et innblikk 
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i bruk av skogen på alle måter. Gjennom en natursti lærer barna blant annet om
skogbruk som tynning, ungskogpleie og tømmertransport, men også om skogen
som hjem for et mangfold av dyr og planter. Dessuten lærer ungene om bruk av
tre, blant annet ved å bruke tre selv. Før og etter naturstien får de nemlig anledning
til å snekre plankehytte, spikke, sage og balansere på tømmerstokker. De får også
et minikurs om skogbrann og forebygging, og får sertifikat som Skogens
brannvoktere.

MØRE OG ROMSDAL

SKOLESKOGDAG: Ved Ullavik
skule ble jordnøtter tema, takket
være en engasjert lærer.

BUSKERUD
Skoleskogdager står sentralt og med stor S i Skogselskapet, både nasjonalt, men
naturligvis også i Buskerud. Her ble det gjennomført skoleskogdager i ulike varianter for ca. 2300 barn og 200 lærere, fordelt over hele fylket. Der lærer barna om fotosyntesen og karbonets kretsløp i naturen, om planter og dyr, skogen som fornybar ressurs, hvordan forebygge skogbrann og rett og slett hvordan vi oppfører oss i
skogen,– hva vi har rett til og hva må vi passe på. Skogselskapet får gode tilbakemeldinger fra skoleverket på skoleskogdagene, forteller de ansatte i Skogselskapet
i Buskerud: – Skoleskogdagene våre med grunnskolene er veldig populære. Vi får
gode tilbakemeldinger på aktivitetene og hvordan vi formidler kunnskapen til neste generasjon. Med mer økonomiske midler kunne vi besøkt enda flere skoler.

TRØNDELAG

PLANTER SKOG: Klasser fra
barneskolen får være med ut og
sikre fremtidens Trønder-skoger.

OPPLAND

AGDER
Aktiviteter tilrettelagt for skoleklasser er som vanlig en av de viktigste aktivitetene
for Skogselskapet i Agder. – De tradisjonelle skoleskogdagene er og blir den viktigste arenaen for formidling av skogens betydning til barn og unge. Innholdet i
skogdagene blir gjennomført noe ulikt, men har til felles at de berører temaer som
hogst, klima og energi, biologisk mangfold, jakt og fangst, planting, artskunnskap,
matematikk i skogen og selvsagt spikking, fortelles det herfra.

SKOLESKOGDAG: Ola Gram
Dæhlen engasjerer elevene
på skoleskogdag.

MØRE OG ROMSDAL
Ved Ullavik skule ble jordnøtter tema, takket være en engasjert lærer! Ellers lærte
barna om treslag, bruk av tre, klima og planting. 500 barn fikk sette 4000 planter i
jorda.
HEDMARK
Skog & Vann på Norsk Skogmuseum på Elverum gir 4000 skolebarn en uforglemmelig dag. Der snekrer de plankehytter og blir registrert som «Skogens
Brannvoktere» etter å ha lært forebyggende tiltak mot skogbrann. De beste lagene
fra årets «Skogleker» møttes også for finale-tevling. «Skoglekene» er en konkurranse
der elever i femte trinn blir bedre kjent med nærskogen sin, og lærer om skog
ressursene i nærområdet. Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Hamar
Naturskole, Jønsberg videregående skole, Norsk skogmuseum og Skogselskapet.
På nettsiden: www.skoglekene.no kan man lese mer om dette arrangementet.
OPPLAND
Ola Gram Dæhlen er en levende historieforteller. Her for barn i sjette trinn på
Aurvold skole i Øyer. I fjor hadde Skogselskapet i Oppland med seg over 500 elever
i 17 skoleklasser ut på en skoledag i skogen. q
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SKOLESKOGDAGER 2019
Fylke
Agder

Antall
elever

Antall
dager

632

8

Buskerud

1927

19

Hedmark

850

14

Møre og Romsdal

500

24

Oslo og Akershus

3 735

49

Sogn og Fjordane

102

5

Trøndelag

1 279

18

Østfold

1 187

20

Telemark

70

1

Helgeland

250

7

Rogaland

300

5

Oppland

550*

17

Vestfold

1170

25

12 552

212

Sum i alt

* og 1000 elever og 40 lærere på Skog og Vann
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Ute blant folk
Skogselskapet viser fram skogens mangesidige betydning ute blant folk. På friluftslivets
dag på Sognsvann, under skiarrangementer i Holmenkollen, og på frivillighetens dag på
Gjøvik. Ansatte over hele landet deltar på utallige arrangementer ute hvert år, og
forteller allmennheten om skog, skogbruk og klima. Her er noen av dem:

O S LO
Friluftslivets dag er et samarbeid mellom
Skogselskapet og friluftsorganisasjonene.
1. september i fjor fant mange turglade
veien til Sognsvann. Byrådsleder i Oslo
Raymond Johansen og daværende klimaog miljøminister Ola Elvestuen var imponert
og kastet glans over arrangementet. Mange
fikk delta på Skogselskapets natursti og ble
skogbrannvoktere.

16
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BUSKERUD
Skogselskapet deltok på Eiker Matfestival,
som ble arrangert på Fossesholm herregård
31. aug–1. sept. På vår stand kunne publikum
lære og teste sin egen skogkunnskap ved å
utforske de «mystiske boksene». I tillegg kunne
barna utdanne seg til å bli «skogbrannvoktere»
og spikke. Matfestivalen hadde ca. 5200
besøkende gjester, og vi opplevde at samtlige
barn var innom vår stand.

«I 2019 snakket
Skogselskapet med
barn og voksne fra
hele landet om skog,
skogbruk og klima.»
FAMILIESKOGDAGER 2019
Fylke

Antall deltakere

Antall dager

Agder

27 390

23

Buskerud

6 699

11

Hedmark

31 852

15

Oppland

36 265

14

4 900

23

Oslo og Akershus
Sogn og Fjordane
Dns
Trøndelag

18

1

120 900

18

530

8

Vestfold

605

3

Østfold

7 720

4

236 879

120

Sum
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OPPLAND
Skogselskapet har vært byggeleder for nytt Frøavlssenter for Sør-Norge
lokalisert i Biri Planteskole. Selvsagt bygd i tre. Her lages fremtidsskogen.
Planteskolen har forøvrig produsert planter til norsk skogbruk i nærmere
60 år. Det har hele 13 besøksgrupper villet se i 2019. Politikere, ansatte i
kommunal sektor, fagskoler, skogeierlag og foreninger har fått lære om
bygging i tre, planteproduksjon og planteforedling.
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TELEMARK
Dyrsku’n i Seljord i Telemark samler over
90 000 besøkende fra hele landet over tre
dager. Mange av de besøkende på Dyrsku’n
ser frem til å avlegge et besøk på Skogtunet
for å slå av en ordentlig skauprat med
skaukaffe i handa. I tillegg er det en rekke
andre aktiviteter som spikking for de minste,
utdanning av skogbrannvoktere og smaksprøver fra is laget av flis.

O S LO
Verdens kuleste dag på Akershus festning trekker
30 000 besøkende. Her setter Skogselskapet barn
i gang med å snekre plankehytte og å gå natursti.
Mange får sitt første møte med skogbruk og skogens
råstoff her. Arrangementet er et samarbeid med
Sparebankstiftelsen DnB.

«Skogselskapet
traff nærmere
240 000 deltakere
på 120 ulike familie
skogdager i 2019.»
18
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HEDMARK
Jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum
på Elverum har årlig 30 000 besøkende. Skog
tunet settes opp av blant annet Skogselskapet
og huser aktiviteter for små og store. Det trekker
i tillegg mange både for en matbit, skogskaffe og
dermed også en viktig skogprat.
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OSLO OG AKERSHUS

SKOGDAG: Skogengasjerte diskuterer
spredning av rødhyll på Ås.

Skaper faglige
møteplasser
På Ås bekymrer lokale skogeiere seg for spredning av rødhyll. En vestlands-skogeier
lurer på når det er mest økonomisk å hogge, og mange har hørt at skog kan brukes
til fôr. Mens bønder landet rundt trenger praktiske kurs når de vil installere gårds
anlegg på bioenergi. Gjennom fagdager og kursvirksomhet fyller Skogselskapet
kunnskapshull hos skogeiere og andre næringsdrivende, landet rundt:

20
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AGDER

HEDMARK

NATURLOSTURER: Dette er en
svært populær møteplass for
skoginteresserte i Agder.

HELGELAND

CELLULOSE TIL FÔR: Arbor sponplatefabrikk er hjørnesteinsbedriften
i Hattfjelldal som ble en naturlig møteplass for skogseminar om
alternativ bruk av cellulose – til fôr.

ISFISKE: Et samarbeid mellom
Skogselskapet og Norges Jegerog fiskerforbund på Holtsjøen.

FINNMARK

Skogselskapet i Agder forteller: – I fjor arrangerte vi «naturlosturer» i Vegårshei,
Lillesand, Lyngdal og Farsund, Risør, Holt og Gjerstad. Det er en sosial møteplass for
å lære mer om skog og skogbruk og samtidig bruke skogen til helse og mosjon.
Skogselskapet i Agder forteller: – Nye skogeiere i Søgne, Songdalen, Tvedestrand
og Froland fikk i fjor crash-course i hva man kan, bør og må gjøre som ny i skogen.
E-læringsboka fra Skogkurs brukes i kursopplegget og heter Førstehjelp for nye skog
eiere på Agder. Den er nettbasert og gratis og kan lastes opp fra nettsiden til Skogkurs.
Skogselskapet på Helgeland forteller: – Temaet på seminaret var bruk av
cellulose til fôr, og med oss hadde vi Felleskjøpet, Allskog og ordføreren i
Hattfjelldal. Fremmøtte ble vist hvordan cellulose fra tømmerstokker kan brytes
ned til enklere karbohydratkjeder ved hjelp av enzymer, slik drøvtyggerne gjør det
når de spiser gress. Karbohydratene blir næring for gjær som kan bli til pelletert fôr.
Hvordan kan politikerne legge til rette med gode rammebetingelser for
kommersiell produksjon? Det ga grunnlag for en viktig debatt.
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JULETRÆR: Selv
hogst av juletre er en
populær aktivitet i
regi av Skogselskapet.

Skogselskapet i Hedmark forteller om isfiske
ved Holtsjøen i mars: – NJFF avd. Hedmark og
Skogselskapet i Hedmark tok i mars med 50
åttendeklassinger fra Våler ungdomsskole til
Holtsjøen. Elevene lærte om skogbruk og gikk
natursti. Mest spennede var kanskje å få lære om
fellefangst og fiske. Noen fikk til og med fisk ...
Finnmark skogselskap forteller: – Dette var det
22. året at Finnmark skogselskap arrangerte selvhogst
av juletre på skogselskapets eiendom i Borraslia i Alta.
Den 14. desember møtte om lag 120 personer opp
for å hogge sitt eget juletre og like vanlig som
tradisjonen med å avholde denne dagen ble det
servert kaffe, varm saft og nystekte vafler. Alderen er

ingen hindring fra å møte, alt fra oldeforeldre til
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ROGALAND

OSLO OG AKERSHUS
BIOENERGI: Skogselskapet
arrangerer kurs i bioenergi
på gårder i hele landet.
Ti kurs bare i 2019.

SKOGØKONOMI:
Fylkesskogmester
Stein Bomo tok for
seg tema hogst og
økonomi; på skogdag
–når lønner det
seg å avvirke?

VEGVEDLIKEHOLD:
Vegplanlegger
Kristofer Tveiterå
gikk gjennom
viktige huskeregler
for vegvedlikehold
på skogdag.

ROGALAND

TRØNDELAG

babyer var å observere ute i skogen og inne på hytta i år. Det som er riktig moro å
observere er at de som var små barn for over 20 år siden, kommer nå med sine
egne barn, ja det er nesten et krav fra barna at de skal til Borraslia for å hugge sitt
eget juletre. Finnmark skogselskap har jo en stor utfordring med skaffe til veie nye
trær ettersom de store bare blir større og større og grovere og grovere. Derfor er vi
godt på vei med å plante et nytt juletrefelt på en annen eiendom skogselskapet
eier.
Skogselskapet i Rogaland forteller: – Fylkesskogmester Stein Bomo tok for seg
tema hogst og økonomi; når lønner det seg å avvirke? Dette er et svært aktuelt
tema også i Rogaland, der storparten av hogsten skjer lenge før skogen er
hogstmoden. Ikke uventet kunne fylkesskogmesteren dokumentere at skogeier og
samfunn taper store verdier både i kubikkmeter, kvalitet og kroner ved å hogge
skogen for tidlig.
– Videre arrangerte vi en åpen fagdag for alle interesserte, med vegvedlikehold og
hogst og økonomi som tema. Lokalt skogeierlag stod for en flott grilløkt før
fagprogrammet. Vi fikk demonstrert Drammensslodden, og vegplanlegger Kristofer
Tveiterå gikk gjennom viktige huskeregler for vegvedlikehold.
Skogselskapet i Oslo og Akershus forteller: – I 2019 har vi hatt ti kurs om
bioenergi spredt over hele landet, med til sammen 262 deltagere. Det er både
innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg.
Over 60 enkelteiere (hvorav tre kommuner) som har vært på våre kurs, har etablert
egne bio-anlegg. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge.
Skogselskapet i Trøndelag forteller: – Vi slipper til i et fag på NTNU, med et
foredrag for masterstudenter i faget «Sustainable management of ecosystem
services». Der kommer studentene fra alle verdens hjørner, og faget relateres til FNs
bærekraftmål. q

NTNU: Skogselskapet får undervise
studenter i bærekraftig bruk av økosystemer.
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VIGNETT

AKTIVITETER
– FOR SKOGBRUKET

Skogselskapets formål er å synliggjøre skogens mangesidige betydning og i tillegg å arbeide
for et godt skogbruk. Dette oppfylles best og mest effektivt gjennom et godt samarbeid med
hele skogbruket i form av utdanningsinstitusjoner, forskningen, forvaltningen og næringen.
To utvalgte satsingsområder knyttet til aktiviteter for skogbruket er:
Planteskoledrift // Rekrutteringsarbeid for ungdom
ÅRSRAPPOR T 2019
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AKTIVITETER FOR NÆRINGEN
KARBONFANGST: Hvert år server
planteskolene skognæringen med
små karbon-støvsugere av ypperste
kvalitet. Det trengs hvert år rundt
40 millioner små skogplanter som
kan settes i jorda der trær har blitt
høstet til plank og papirmasse. For
over 100 år siden skjønte Axel
Heiberg dette og etablerte
«dugnaden» Skogselskapet.
Her fra Biri Planteskole.
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Produserer 40 millioner
skogplanter
Plant skog, sier FNs klimapanel. I påvente av å finne fancy teknikk som
skal fange og lagre eller bruke karbon fra lufta, fortsetter skogbruket
ufortrødent å fange karbonet på gamlemåten. Og det virker – hver dag!

Til det trengs hvert år mer enn 40 millioner små skogplanter som kan settes i jorda
der trær har blitt høstet til plank og papirmasse. For over over 120 år siden skjønte
Axel Heiberg dette og etablerte «dugnaden» Skogselskapet. Mange var opptatt av
skogsaken, for skogen var en viktig ressurs. Slik kom alle skogplanteskolene på banen. De fleste av disse har blitt drevet og eid av skogselskap rundt i landet og sikret
gjenplanting for ressurser og karbonbinding gjennom hele 1900-tallet. Det er derfor vi kan høste av en skog som er tre ganger så fyldig i volum nå enn den glisne
uthogde skogen for 100 år siden.
KARBONSTØVSUGERE
Hvert år server planteskolene skogbruket med små karbon-støvsugere av ypperste kvalitet. For hvert år utvikles planteskolene og blir enda bedre treprodusenter med enda
bedre og tilpasset frømateriale. Derfor vil man heller plante enn å la trærne frø seg selv.
Alt man kan lage av olje, kan man lage av tre. Det betyr at når oljeprisen synker,
 orullhamstringen øker og vi skal finne erstatninger for plast og drivstoff. Da ser
d
mange mot biomassen og skogen, og man kan være glad for at skogplantene ble
satt i jorda, for hver generasjon. Og at Skogselskapet har fylt på med nye planter
hvert eneste år. I 2019 produserte planteskolene i overkant av 40 millioner planter
som ble satt i norsk skogsjord – akkurat som FNs klimapanel oppfordrer oss til.
Samtidig lærer Skogselskapet barna våre hvordan dette bærekraftige og fornybare
finurlige kretsløpet fungerer. På 152 skoleskogdager rundt om i landet lærte 10 000
skolebarn i 2019 hvordan fotosyntesen funker i praksis. Gjennom planting og
plankehyttebygging lærte de karbon fangst -bruk og -lagring i praksis. – Vi har hele
tiden med oss fremtidens beslutningstakere på fagdag på barnas premisser. Og vi
mener det de opplever og lærer gjennom aktivitet og praktiske oppgaver gjør at de
forstår sammenhengen bedre og forhåpentligvis husker dette når de som voksne
skal gjøre kloke valg, sier Skogselskapets direktør Trygve Enger som styrer skuta
med 25 dedikerte og engasjerte skogambassadører rundt om landet.

Skogselskapets ansatte deler ut planter og bålkaffe og
forteller om karbonets kretsløp og trærnes verdi. At
skogen må brukes og ikke forbrukes, om vi skal ha
god klimanytte av den. At FNs klimapanel også sier;
bruk skogen. At vi kan lage «alt» fra skog som at ungene kan spikke troll, og bygge plankehytte og
Borregaard kan lage vanilje og kosmetikk. Og at dyr
som elg og villsvin kan smake kjempegodt når det
helstekes på bål. Alt dette viser Skogselskapet allmennheten på arrangementer gjennom hele året, i
Holmenkollen på vinteren, på plantedager med skoler
på våren til jakt- og fiskedager, friluftsdager på høsten
og julemarked blant annet på Norsk Folkemuseum på
Bygdøy som besøkes av 30 000 bynære beboere hvert år.
Synlighet «der ute» som smører skogbrukets maskineri
med forståelse og nikk i befolkningen og blant tur
gåere, når man driver fram tømmerverdiene. q
PLANTER PÅ SKOGDAG: Mange barn lærer å plante trær
på skogdag med Skogselskapet. Og de lærer hva planten
kan gjøre gjennom sitt lange liv, både som karbonfanger
og verdiskaper. Her fra Trøndelag.

SMØRER MASKINERIET
«Opplæring» av voksne blir det også tid til. På Friluftslivets dag, under VM i
Holmenkollen, på Frivillighetsdagene på Gjøvik, Dyrsku’n i Telemark og
Rennebumartnan og familieskogdagen på Namsos, for å nevne noen.
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ACTION: Madelene
svinger ryddesaga.
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VELG SKOG
Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog
finansieres av medlemmer i næringen, LMD, SL og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets
ulike prosjektfond.
Velg Skog har en daglig leder plassert i Oslo mens Skogselskapet er det operative og utførende leddet
ute i regionene. Skogselskapet er medlem av Velg Skog som en av 25 ulike medlemsbedrifter.

Ungdom i ungskog
I sommer har seks ungdommer fordelt på to lag i Nes kommune drevet
med ungskogpleie hos fem ulike skogeiere. Unge mennesker søker
samhold, unge trær ønsker intimsone, og de etablerte skogbrukerne heier
på denne kombinasjonen i prosjektet JOB:U.

Å PLEIE UNGDOMMENE

JOB:U – IKKE BARE EN MOTORSAG

Et godt stykke inn i skogen til Per Johnny Stranden finner vi sju oransjekledde mennesker i lyngen. Sola skinner sterkt, og for en skogsarbeider kan det være tøffere enn
regn og kaldt vær.

Så svigerfar satt’ istand saga si i fjor
Nå bruker’n a til alt mellom himmel og jord
D’er ei gammal Jobu av museums-årgang
Jaffal høres’n sånn ut når’n går på tomgang ...

– Hvordan har det vært å jobbe i skogen i sommer?
– Koselig, hyggelig, slitsomt og gøy, kommer det fra forskjellige kanter. – Man ser
faktisk at man gjør en jobb, at man former skauen, sier Christina Galdal Jensen, som
har jobbet på lag med faren sin, Øystein Jensen og Halvor Botnmark og Cecilie
Sletner i snart tre uker. Hun sier at det har vært både fint og vanskelig å jobbe så
tett, men siden man gjør selve arbeidet alene har det gått bra. Madelene
Gruehaugen forteller at den første uka var den tøffeste, for da var hun ikke så vant
til det fysiske arbeidet. Men nå orker hun til og med å henge med venner på ettermiddagene etter en dusj og litt mat.

Det synger Øystein Sunde. Men JOB:U er
ikke bare ei gammel sag. Nå handler det om
JOBb for Ungdom i skogen – JOB:U. Sammen
med Velg Skog markedsfører Skogselskapet
sommerjobber i skogen for ungdom. Det er
ungskogpleie av beste merke.

– Hvorfor søkte dere på akkurat denne jobben?
– Jeg liker å være ute, og så vil jeg ikke jobbe på kontor bak en datamaskin hele
sommeren, sier Victor Díaz Stranden. Han går Naturbruk på Hvam vgs. og selv om
han ikke ser for seg en fremtid i skogen, så synes han det er veldig nyttig å ha den
praktiske kunnskapen til senere bruk. Christina sier at motivasjonen egentlig var
penger, men at det har vært mer koselig enn hun trodde. Cecilie henger seg på og
sier at hun ville utfordre seg selv og prøve noe nytt.
– Det er vanskelig å få seg sommerjobb når man er under 18. Mange av mine venner jobber på lager på Rema, men jeg ville gå litt utenfor komfortsonen min. Det har
vært slitsomt, men også deilig å gjøre noe man ikke gjør til vanlig, forteller Halvor.
Prosjektleder i Skogselskapet i Oslo og Akershus Håvard Midtskogen, legger til at
denne gjengen er gode på å hvile når de hviler, da er det av med selen og å slappe

av i lyngen. Ungdommene er enige om at det har
vært fint å jobbe uten signaler på telefonen, og at
kombinasjonen av fysisk arbeid og hvile er godt for
hodet.
– Man er liksom ferdig når man er ferdig, det er ikke
sånn som på skolen hvor man kommer hjem og så
må gjøre lekser, sier Madelene.
Victor, halvt norsk og halvt argentinsk, flyttet til Norge
med familien for et år siden. Han forteller at sommerjobben har vært viktig for å utvide nettverket sitt i et
litt lukket norsk samfunn. – Samholdet og det sosiale
er det beste med sommerjobben, mener alle fem.
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SOSIAL HVILE: Pausene i lyngen har for alle vært noe av det fineste med sommerjobben. Fra venstre oppe; Christina Galdal Jensen, Cecilie Sletner, Madelene
Gruehaugen, Halvor Botnmark og Victor Días Stranden.

Å P L E I E S KO G E N

Å PLEIE INTERESSEN

– Ungskogpleie er en viktig del av skogsdriften som mange skogeiere ikke tar seg
tid eller råd til. Det handler om å tynne ut småskogen slik at de trærne som står
igjen får et optimalt livsgrunnlag, forteller skogbrukssjef Ståle Glad-Iversen. Som et
resultat får skogen større økonomisk og klimamessig verdi.
En slik jobb krever tid og arbeidskraft og Per Johnny Stranden, skogeier i Nes kommune, tok initiativ til at dette kunne være en sommerjobb for ungdom. Modellen
for JOB:U prosjektet kommer fra Hedmark, der de i sommer har hatt 38 arbeidende
ungdommer i skogen.
Med entusiasmen til Britt Godtlund og i samarbeid med landbrukskontoret i Nes kommune og Skogselskapet i Oslo og Akershus, er prosjektet også i gang i Nes, der de har
ansatt seks ungdommer mellom 16 og 18 år og to erfarne lagledere. Midler til å dekke
blant annet utstyr og igangsetting har kommet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, lokale rentemidler og statsbidrag. Ungdommene skal til sammen jobbe tre uker; de startet
opp i slutten av juni med to dager opplæring i bruk av ryddesag og deretter 13 dager
rydding i skogen.

Litt av prosjektet JOB:U har også handlet om å pleie
interessen for skogbruket og å få de unge med på laget. Selv om ingen av ungdommene har noen direkte
plan om å jobbe med skogen som ressurs i fremtiden,
gir de inntrykk av å forstå verdien av skogen og har
dermed fått økt respekt for den. For som Halvor sier:
Skogen gjør så mye for oss. Også i miljøperspektivet
er det viktig med unge mennesker som kjenner
skogens råvareverdi og som kan formidle dette til
miljøbevegelsen som i stor grad består av unge folk.
Ungdommene fra Nes var i hvert fall entydige i at jobben kan anbefales på det varmeste! q
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59° Topptur 2019
Hele 130 naturbrukselever stilte i år opp til tevlingen som har fått navnet 59 º Topptur. Etter mange
og varierte øvelser var det laget fra Buskerud vgs som kunne klatre opp på toppen av pallen.
Solen skinner over kongens berg den 15. mai og 130 elever har akkurat gjennomført den utfordrende aktivitetsløypa. På årets Topptur kom elever fra seks naturbruksskoler i det som skal bli Viken fylke for å konkurrere om «Det Gyldne Gevir».
Kunnskap om maskinkjøring, jord-og skogbruk, sølvgruvene og saling av hest har
blitt testet og elevene venter spent på helgrillet elg og selvfølgelig på resultatene.
STREKK I LAGET
Det er 18 lag som har gått igjennom 10 praktiske og 10 teoretiske poster i løpet av
dagen. Der har de samlet poeng ved å vise kunnskap og praktisk presisjon i oppgaver som stabling av paller med traktor, bygge tårn av kubber med lassbærer,
graving, kajakkpadling og bueskyting. Det er også stort fokus på inkludering og
man får poeng for samarbeid og samhold i gruppa. I tillegg har de fleste lagene
en blanding av retninger og klasser, slik at alle også lærer litt av hverandre.
VIP-LAGET NÅDDE IKKE OPP
Nytt av året er et VIP-lag bestående av åtte voksne personer fra næringen, i tillegg
til ordføreren i Kongsberg. Helge Norby, som er fagsjef for skogbruk i Oslo/Viken,
ble valgt til lagleder, men styrer laget rett inn til en sjetteplass. Publikum er nok litt

overrasket, men som Haakon Haug Laa fra
Bondelaget sier; det er jo bra at ungdommen er best,
det er jo de som skal inn i næringen!
HELT JEVN FINALE
Etter serveringen av elg roper arrangementsansvarlig
Karl Henrik Berke fra skogselskapet i Buskerud opp de
tre beste lagene; «Tomb økologiske gulrøtter»,
«Buskerud vgs opptur», «Saggrenda team dream».
Disse kommer videre til finalen som holdes på pynten
foran et heiende publikum. Oppgavene består av å
holde melkespann, måle volum av en tømmerstokk
og å identifisere kornslag, planter, grønnsaker og
hestens anatomi. Det er høy vanskelighetsgrad for en
utenforstående, men ungdommene løser de aller
fleste oppgavene og det blir en jevn kamp. Til slutt
ligger lagene helt likt og finalen avgjøres av økse
kasting. Det blir flere treff, men det er «Opptur»-laget
fra Buskerud vgs. som går av med seieren!
TRONSKIFTE
Saggrenda har vunnet 59° Topptur seks år på rad så
ungdommen fra Buskerud vgs. synes det er gøy at de
slår mesterne (disse ender på andre plass). Alle tre
finalelagene får lass på lass med premier av de mange
sponsorene, så sølv- og bronselagene sørger ikke
lenge over tapet. Solen er på vei ned og 59° Topptur
er over for i år, men teltene er oppe og musikken og
sosialiseringen er i full gang.q

KONSENTRASJON: Laget «Tomb økologiske
gulrøtter» i ferd med å identifisere noen andre
grønnsaker, som de neppe har funnet i skogen.
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NM i skogbruksferdigheter
NM i skogbruksferdigheter ble arrangert
på skogskolen på Saggrenda i fjor og
100 ungdommer deltok på Norges
største rekrutteringsarrangement for
morgendagens skogbrukere.
I denne konkurransen møtes elever som studerer naturbruk og skogfag på videregående skolenivå til å
konkurrere i ferdigheter med motorsag og kunnskap.
Saggrenda stakk av med edelt metall i flere øvelser,
blant annet gull til det beste jentelaget sammenlagt.
Vi gratulerer.
Arrangementet var et samarbeid mellom
Skogselskapet og Kongsberg vgs, Saggrenda.
Skogselskapet stilte blant annet med 25 000 kroner
og tre helstekte lam til deltakerne og publikum. q

STEVNEGENERAL: Halvor Garås fra
Saggrenda var ansvarlig for årets NM. Her
intervjues han av speaker Karl Henrik Berke,
Skogselskapet i Buskerud.
VINNER: Sivert Lindstad
fra Jønsberg var
bestemann individuelt
med motorsaga, men
laget hans måtte se seg
slått av gutta fra
Saggrenda.

BUSKERUD: NM i skogbruksferdigheter ble arrangert på skogskolen på Saggrenda i fjor og i
2008. Drøyt 100 ungdommer deltok. Dette var et av flere samarbeid mellom Skogselskapet
og Kongsberg vgs. Skogselskapet bistår årlig skolen både med kroner og arbeid, enten det er
i dagsaktuell undervisning eller arrangementer. Skal vi beholde de skogsmarte ungdommene
i næringen, må vi gi dem full oppmerksomhet, er mottoet.
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Skogselskapets formål er å synliggjøre skogens mangesidige betydning og å
arbeide for et godt skogbruk. Dette oppfylles best og mest effektivt gjennom god
dialog og et godt samarbeid med de ulike aktørene som har interesser av skog,
skog som fornybar ressurs og skog som arena til ulike aktiviteter.
I dette kapittelet har vi valgt å presenter fem utvalgte prosjekter:
Skogens brannvoktere // Bioenergi i praksis // TRE om TRE
// Opplysningskontoret for skog // Naturstiplakater

ÅRSRAPPOR T 2019

31

PROSJEKTER

BRANNSIKRING:
Skogselskapets direktør
Trygve Enger bidrar til at
skogen blir godt ivaretatt
mot skogbrann og er
med og «utdanner»
brannvoktere.

UNNGÅ SKOGBRANNEN!
I fjor fikk Norge mange nye skogbrannvoktere. Barna lærte hvordan man forebygger
og unngår skogbrann, og hva man gjør om det likevel skulle skje.
2018 var den verste sommeren for skogbrann siden Frolandsbrannen i 2008. Norge
slapp heldigvis billigere unna enn Sverige og mange land sør i Europa, blant annet
takket være oppvakt bakkemannskap, sies det, i tillegg til lite vind. De må vi sikre
oss flere av tenkte forsikringsselskapet Skogbrand og allierte seg med
Skogselskapet. Det resulterte i en rekke nye skogbrannvoktere i 2019.

Utdanningen består av en grunnleggende instruksjon, deretter en enkel skogsti med en innlagt eksamen. Heldigvis består de aller fleste barn testen og
kan motta en caps som synlig bevis på at de er blitt
utdannet som skogbrannvoktere.

Skogselskapet har hvert år med over 10 000 barn ut på skogdager over hele landet,
og på programmet er nemlig en post «Skogens brannvoktere». Her lærer både barn
og foreldrene deres gode holdninger og regler for bål i skogen. Og hele familien
blir mer bevisst skogbrannfaren og hvordan skogbrann kan forebygges.

Skogens brannvokter er et samarbeidsprosjekt mellom Skogbrand, skogbruket og Skogselskapet. q
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Opplysningskontoret for skog
Skogselskapets viktigste oppgave er å spre faktabasert kunnskap om skog og
synliggjøre skogens mangesidige betydning. Dette gjøres gjennom ulike kanaler,
analogt og digitalt, aktivt og passivt.
Skogen er til for oss alle, og de fleste av oss bruker skogen. Uansett om du er skogbruker, skogeier, mosjonist eller rett og slett bare liker å oppholde deg ute i naturen,
er vi her for å hjelpe deg med det du måtte lure på om skog.
Opplysningskontoret for skog, forkortet Skogopplysningen, er et norsk informasjonsorgan som driver kunnskapsformidling og informasjonsspredning om skog
og rekrutteringsvirksomhet for skogsektoren.
Gjennom kommunikasjonskanalen skogopplysningen.no finnes blant annet:
• Formidling av hvem som gjør hva i skogsektoren
• Kalender og aktivitetsoversikt
• Rekrutteringsprogram: Velg Skog – med skog som jobb
• Fagtidsskrifter og bøker
• Veiledning innen skogrelaterte temaer

FAKTA OM SKOG
• Skogen gir opplevelser og rekreasjon
• Skogen gir materialer til hus og hjem
• Skogen binder CO2 og gir bedre klima
• Skogen gir varme og energi
• Alt som kan lages av olje kan lages av skog!

BIOENERGI I PRAKSIS
– VARMER VEKSTHUSENE MED FLIS
Da myndighetene forbød oljefyring, bestemte Skogselskapet og Norgesplanter seg for
at skogplanteproduksjonen skulle gå videre i drivhus varmet på skogens eget gull – flis.
Skogselskapet i Buskerud stod selv for store deler av grunnarbeidet, naturligvis i sam
arbeid med Norgesplanter AS. Etter befaring av flisfyringsanlegget i Estland hos Bio
Mobitek ble anlegget fraktet til Norge og testfyring startet den 16. desember 2019.

BUSKERUD: I mars ble en avtale med ETA Norge
signert, og oppvarming av drivhusene skulle skje i
form av en flisfyringsenhet. Anlegget sto klart og
testfyring startet 16. desember 2019.
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SPIKKING: Mange stolte unger bidrar med smørekniver til norske frokostbord etter å ha deltatt på TRE om TRE.

TRE om TRE
Skogselskapet i Buskerud deltok i 2019 i prosjektet
TreomTre – Spikking i samarbeid med Det norske
Skogselskap og Sparebankstiftelsen. Prosjektet har
bidratt til at over 600 barn i Buskerud får være med på
å se nærmere på treet og treverket: Hvilke treslag er
enkle å spikke med og hvilke fungerer best ved å lage
det ene eller andre produktet når vi spikker på det?
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Skogselskapet stiller med kniver, spikkeemner og maling. Skolene stiller med engasjerte barn og sammen
med barna spikker vi frem de morsomste figurene. Alt
fra smørkniver, til fantasiisbjørner til små morsomme
biler. Det er fasinerende å se hvor konsentrerte og rolige elevene kan bli ved å sitte med en spikkekniv i
helt egne tanker, dette passer særdeles godt inn i en
ellers hektisk skolehverdag. I tillegg kunne skolene
fortsette spikkingen på eget initiativ og delta i en
konkurranse. Den var det 5. klasse på Skotselv skole
som vant, og dermed kunne vi overlevere et klassesett med nye spikkekniver i juni.
Prosjektet startet i september 2018 og gikk frem til juni
2019 og er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen DnB.
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Over 200
natursti
plakater
Skogselskapets naturstiplakater er i løpet av de siste
årene blitt oppdatert og videreutviklet. Vi kan tilby
over 200 plakater med ulike tema innen flora, fauna,
sopp/lav, skogøkologi, skogbruk, friluftsliv med mer.
Plakatene produseres i alle størrelser og utforminger
og på flere språk. Det etableres stadig nye stier og
det har vært en stor utskiftning og oppgradering av
tidligere etablerte stier. Det er gledelig å registrere at
etterspørselen etter plakatene er stadig økende og
mange ønsker spesialtilpassede plakater og trestativ.

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.

Plakat Ac1 B

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

Gaupe
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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.

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

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

Plakat Aa11 B

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
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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.
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Gaupesporet er rundt
og ofte uten avtrykk av klør.
Gaupa kan trekke
klørne inn i poten.
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