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Nye naturstier og
samlingsplasser
etableres
Verdens skogdag markert
Nettet – vår nye møteplass

INNHOLD

LEDER

Skogen – enda viktigere
enn før!
Ett helt år har gått – og for et spesielt og annerledes år det har vært.
Sosial nedstengning, kohorter, 1-metersregel, karantene, hjemmekontor etc. Samtidig har skogen og naturen vært åpen 24/7 og flere
enn noen gang har kunnet glede seg over dette.
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Lite visste vi om følgene av koronaviruset som rammet Norge og
resten av verden i fjor. Men at konsekvensene skulle bli store og
ringvirkningene betydelige var det liten tvil om. Usikkerhet og
endringer har preget hverdagen for oss alle og mange opplever
situasjonen som krevende og utmattende. Det merkes på både den
fysiske og psykiske folkehelsen – og nettopp i en slik setting blir
skogen og naturen enda viktigere enn noen gang som fristed og
pusterom. For å lade batteriene, hente inspirasjon og koble av.
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viktigere for dem, og en av tre at de hadde bedrevet mer
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nå å jobbe med bevisstgjøring rundt skogens viktige rolle i kampen for et bedre klima.
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Dette er gledelig både for folkehelsen og for skogen. Helsegevinst
ene av aktivitet, frisk luft og avkobling i skogen er udiskutable.
Effekten av at flere blir oppmerksomme på skogens muligheter
som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv gjør at det blir større
bevissthet knyttet til det å ta vare på og bruke skogen.

Skogselskapet støtter naturligvis opp om
dette, men understreker samtidig betydningen av de pliktene og ansvaret som
følger med, i form av å opptre hensynsfullt
og ikke forårsake skade på naturmiljøet.
Dette er en viktig målsetning i det store,
landsdekkende Naturstiprosjektet som vi er
i gang med, les mer på side 4.
Skogselskapet hadde en felles markering
av FNs Internasjonale dag for skog 21.
mars for å fremme skogen som viktig del
av løsningen og betydningen av bærekraft
og langsiktig skogforvaltning, se side 6.
I bladet kan du for øvrig bla. lese mer om
de ulike satsingene både om det gode
samarbeidet med skoleverket om skoleskogdager og årets TreOmTre-konkurranse.
Og ikke minst om et utvalg av de aktivitetene
og rådene som vi formidler gjennom de
ulike digitale plattformene som har blitt
den «nye normalen» i dette annerledesåret.
For ikke å glemme vårt nye, spennende
konsept med Stubbekonserter – som vil
gi opplevelsene i skogen ytterligere en
dimensjon. Det er mye spennende på gang
og det er i skogen det skjer!
Hold ut, det vil bli bra – ta vare på hverandre,
skogen og de gode opplevelsene! q

Skogselskapet har som formål å synliggjøre skogens mangesidige
betydning. Som arena for allmenheten til nettopp helse, rekreasjon
og friluftsliv. Som fornybar ressurs og som næringsvei og betydningen
av en aktiv og bærekraftig forvaltning. Dagens situasjon gjør at vi
legger enda større innsats i å løfte fram betydningen av skog og
helse som motvekt til de negative effektene av koronapandemien.
Allmenheten blir av både myndighetene og andre oppfordret til
å bruke skog og natur – og allemannsretten står sterkt i Norge.
SKOG & MILJØ 1–2021
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VIL DU
HJELPE
TIL?
Har du ideer til nye steder vi kan
etablere natursti eller samlingsplass?
Kjenner du til gamle naturstier
som trenger restaurering?
Eller har du arbeidslyst
og tid til overs?
Ta kontakt med
skogselskapet der du bor!

INFORMASJONSARBEID: Det er ingen ulempe å være handy når man
jobber i Skogselskapet. Tore Molteberg snekrer og monterer stativer til
naturstiplakatene. Foto: Kjersti Aurora Kolstad.

Vi er nå godt i gang med planleggingen av disse tiltakene i nært
samarbeid mellom DnS og fylkesskogselskapene.

LETT TILGJENGELIG: Ola Gram Dæhlen, Trond Lohre og Trygve Enger legger til rette for kortreist
tur i det fri for innbyggerne på Billingstad med denne nye gapahuken.

Naturstiprosjektet
er i gang
Som tidligere bekjentgjort har Skogselskapet fått bevilget 2 millioner kroner fra
Sparebankstiftelsen DNB til et stort, landsomfattende prosjekt for å oppgradere
eksisterende naturstier og anlegge nye. I tillegg vil vi noen steder lage enkle
samlingsplasser tilrettelagt med benker og bålplass.
TEKST OG FOTO: TORE MOLTEBERG
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LETT TILGJENGELIGE SKOGOPPLEVELSER
Bakgrunnen for prosjektet er at Skogselskapet vil legge til rette
for økt bruk av skogen til rekreasjon og læring om skog og natur. Herunder ansvaret som følger med sporløs ferdsel og hensyn i skog og natur.
Vi prioriterer områder der mange folk ferdes, spesielt i tilknytning til skoler og bebyggelse. Foreløpige anslag viser at det
dreier seg om oppgradering og etablering av ca. 80 naturstier
og rundt 30 tilpassede samlingsplasser rundt om i landet.
Tilrettelagte turer kan lokke ut de som vanligvis ikke ferdes i naturen, skogsturen får mer innhold med økt kunnskap om ulike
temaer i naturen. Plassene vil også kunne brukes til arrangementer som skoleskogdager for oss og andre lokale foreninger.
Stiene og samlingsplassene skal registreres i kart.
NYE OG RENOVERTE NATURSTIER
Skogselskapet har igjennom mange år etablert et stort antall
naturstier rundt i Norge, både i egen regi og i samarbeid med
lokale lag og foreninger. Vi mottar fra tid til annen henvendelser
fra publikum om behov for rehabilitering og supplering av plakater og stativer og dette tar vi med i betraktningen når vi nå
prioriterer de ulike naturstiene.
SKOG & MILJØ 1–2021

Skogselskapet arrangerer mer enn 150
skoleskogdager hvert år. På disse dagene
tas skoleklasser landet rundt ut på en
dag i skogen. Her gjøres det mange ulike
friluftsaktiviteter og naturstiene vil være
et viktig element å bringe inn som aktivitet på disse dagene. I tillegg ser vi at det
er behov for samlingsplasser og leirplasser til disse dagene, og dette vil være til
god nytte og bruk for skoler, barnehager
og for folk på fritiden.
«LEAVE NOTHING BUT FOOTPRINTS»
Koronapandemien har resultert i at enda
flere nå bruker naturen, dessverre med
litt ekstra forsøpling på enkelte plasser
som resultat. For Skogselskapet er det en
viktig oppgave i å vise hvordan man skal
behandle skog og natur gjennom sporløs ferdsel. Herunder det ansvaret som
følger med allemannsretten om pliktene
til å ta vare på skogen og naturen. Natur
stiene og samlingsplassene vil være gode
arenaer hvor slik informasjon formidles
på en tydelig og lettfattelig måte. q
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SOGN OG FJORDANE: Med Norges vestligste by Florø i bakgrunnen ble FNs Internasjonale Skogdag markert på
Brandsøyåsen. Skogselskapet delte ut bålkaffe og premier til alle som deltok på den digitale quizen.

BUSKERUD: På åtte godt besøkte tursteder i søndre deler av Buskerud kunne man finne plakater med invitasjon til å delta
på skogquizen.

Verdens skogdag
markert over hele
landet
«I 2012 vedtok FNs generalforsamling at 21. mars skulle markere den internasjonale
dagen for skog. Dagens formål er å feire og å øke bevisstheten om hvor viktig alle
typer skog er. For å markere dagen oppfordres land og stater til å iverksette lokale,
nasjonale og internasjonale tiltak slik at mennesker blir mer involvert i arbeidet om
å redde skogen.»

OPPLAND: Det fantes quizplakater i Etnedal,
Gran, Øyer og på flere steder i Gjøvik og i
Lillehammer kommuner.

TEKST: ASTRI KLØVSTAD

Dette kan man lese på FNs norske nettsted. Verdens Skogdag har vært feiret siden 2013, og Skogselskapet har markert
dagen på ulikt vis i disse årene. Men sjelden så massivt og samlet som i år. Med
pressemeldinger, leserinnlegg i aviser,
meddelelser på sosiale medier og en
digital skogquiz plassert ut langs turstierog løyper i mange av landets fylker, fikk
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skogsaken mye oppmerksomhet. Mange steder var også skogselskapets folk ute og formidlet informasjon om skogen og bruken av den.
– UNNGÅ GRØFTENE
Vår styreleder, Line Henriette Holten, deltok også på markeringen.
– Skogen er en av løsningene! Skogen dekker 30 prosent av jordas
overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6
milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød, sa hun.
SKOG & MILJØ 1–2021

– I Norge har vi muligheten til å gå på tur i skogen som et resultat av skogbruk og allemannsretten. Det er ingen selvfølge.
Dette er de fleste enige i, men hva om vi alle tar et grep i riktig
retning, og ikke legger oss i en av «grøftene» av vern eller bruk,
likegyldighet eller i noen saker flytter fokuset fra sak til person. Vi
som ikke eier skog kan også bidra. Vi kan bygge i tre, vi kan påvirke kommunen vår til å gjøre det samme. Og vi kan lære våre
barn til å bli glad i skogen, fortsatte hun og ønsket alle en god
tur i skogen.
SKOG & MILJØ 1–2021

DE LANGE LINJENE
– Å tenke bærekraftig er å tenke flere
stortingsperioder framover, ja faktisk flere
generasjoner, sa administrerende direktør i Skogselskapet, Trygve Enger.
– Skogselskapets historie startet med at
noen så hvor lite bærekraftig skogbruket
ble drevet for over 120 år siden. De dannet derfor Skogselskapet og tok med seg 
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Ta en tur ut – hver dag

TRØNDELAG:
Plakater ble
satt opp flere
steder i fylket.

Etter over ett år med hjemmekontor, hjemmeskole og lite sosialt liv, har de fleste
begynt å kjenne på at det å komme seg ut en gang om dagen faktisk er nødvendig.
TEKST: MAY-SYLVI SKINNERLIEN/ASTRI KLØVSTAD

ØSTFOLD: De som tok turen til Linnekleppen,
Venås, Ertemarka, Appelsintoppen, Ågårdselva,
Mossemarka, Alby, Mærrapanna, Fredrikstad
marka eller Vetatoppen, kunne delta i quizen.

Prøv quizen!
Skogquizen som turgåerne
kunne ta denne søndagen fikk
de tilgang til ved å skanne en
QR-kode på mobilen sin.
Det kan du også gjøre her:

ROGALAND: Lars Slåttå og Stein Bomo markerte dagen sammen med
daglig leder i Skogselskapet i Rogaland, Kjell Terje Skrunes (fotograf )
med informasjonsstand i Sørmarka i Stavanger.

elever ut i skogen for å plante opp igjen ny skog, drev opplæring
og kursing og lagde regler for hvordan vi kan drive et godt
langsiktig skogbruk. Vår jobb i Skogselskapet i dag er å informere
allmennheten om hvor viktig skogen er for samfunn og bærekraft. Dette gjør vi mye gjennom bl.a. å ha skoleskogdager med
grunnskolene, neste generasjon som skal bestemme over bruken av våre ressurser. Det mener vi er bærekraftig, sa han. q
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De som svarer riktig før 20. mai
er med i trekningen av
Skogselskapets spikkekniv og
solbriller.
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Sammen med Norsk Friluftsliv er vi med
på kampanjen #1omdagen, hvor vi rett
og slett oppfordrer alle til å ta seg en tur
ut hver dag. Dette gjør noe med både
sinn og skinn.
– Vi trenger frisk luft for å ha det bra. Med
kampanjen #1omdagen vil Norsk
Friluftsliv inspirere nordmenn til å komme seg ut hver dag, skrev organisasjonen
da kampanjen ble lansert i høst.
– For mange er de vanlige grunnene til å
komme seg ut nå forsvunnet, når de ikke
lenger reiser til jobb, drar på besøk til
venner, til fritidsaktiviteter og lignende. Vi
håper denne påminnelsen om hvor enkelt det kan gjøres, og ikke minst hvor
godt det gjør, kan gi folk en ny grunn til å
komme seg ut, sa generalsekretær i
Norsk Friluftsliv, Bente Lier. Hun understreket at man gjerne også må dra med
seg familie, venner og nærkontakter ut.
I tillegg til å gå en tur ut hver dag, oppfordrer Norsk Friluftsliv til å ta et bilde eller en video og dele dette med #1omdagen – for å inspirere flere til å ta
utfordringen.
– Vi håper at huskeregelen #1omdagen
kan gi mange en ny grunn og motivasjon til å komme seg ut. Forskning viser
at bare ti minutter i grønne omgivelser
senker stressnivået, og gjør at vi føler oss
bedre, skriver Norsk Friluftsliv.
Målet med kampanjen er at det skal
være så lavterskel at alle kan gjøre det på
sin måte.
SKOG & MILJØ 1–2021

Eksempler på #1omdagen kan være:
• Sett deg på en stubbe og nyt dagslyset
• Luft noens hund
• Ta lunsjen eller middagen ute i dag
• Utforsk en ny vei i nabolaget
• Gå på stolpejakt
• Gå en kveldstur med hodelykt
• Gå på fuglesafari i nærmiljøet
• Nyt morgenkaffen i husveggen eller på en benk
Og kampanjen har slått an. I skrivende stund ligger over 11 000
bilder under #1omdagen på Instagram. Her kan vi se hele spekteret av utendørsaktiviteter, fra kaffen på trammen hjemme til overnatting i telt på vidda en vinternatt. Noen har hatt med seg en
venn på turen ut, men antallet selfier viser at mange også har tatt
turen alene. Vi tror at #1omdagen har bidratt mye til bedre folkehelse denne vinteren, og fortsatt vil gjøre det i tida som kommer. q

INSTAGRAM: Mange har fulgt oppfordringen fra Norsk Friluftsliv og
Skogselskapet – og delt turen sin på #1omdagen.
9

DIGITALE MØTEPLASSER

SETT AV TO TIMER 26. MAI TIL SKOG & TRE 2021
Forholdene tatt i betraktning må vi vel si at
fjorårets Skog & Tre ble vellykket. Vi fikk ikke
møtes fysisk, noe som jo er litt av poenget
med konferansen, men vi fikk faglig påfyll
av god kvalitet.
Også i år blir konferansen avholdt digitalt.
Det gjør den mer tilgjengelig enn et fysisk seminar, siden kostnaden er lav – den er faktisk null – og siden den kun tar to timer.
Programmet foreligger foreløpig ikke, men likevel har over 400
personer allerede meldt sin interesse for arrangementet på
Skog &Tres Facebookside. Det sier litt om hvilken plass dette arrangementet har i skognæringa.
Digitalt Skog & Tre finner sted onsdag 26. mai kl. 12.00–14.00.
Følg med på skogogtre.no for program og påmelding.

Det siste året har de fleste av oss gjennomgått en enorm omstilling både
på jobben og i fritiden. Møter, undervisning, kurs, seminarer – til og med
treningsøkter foregår nå på nettet.
TEKST: ASTRI KLØVSTAD

Smittefritt, ja vel. Men bare delvis sosialt. Den uformelle praten
blir svært amputert på disse treffene. Likevel – vi kan holde oss
oppdatert og holde kontakten. Og så har vi en tro på og et håp
om at denne situasjonen snart går over fra å være et pålegg til å
bli en valgfri mulighet. Når pandemien ebber ut, samfunnet åpner og vi igjen kan møtes, vil vi ta med oss disse mulighetene
som den nye digitale hverdagen gir oss. Vi kan spare tid ved å
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gjøre unna noen treff hjemme ved PCen. Men da kan vi i tillegg treffes, dra på
møter, besøk og arrangementer uten å
tenke på avstand, munnbind og hånd
sprit. Inntil da får vi smøre oss med enda
litt mer tålmodighet og glede oss over
de tilbudene som finnes på nettet.
SKOG & MILJØ 1–2021

VERDIEN AV TRE, FRA SKOG TIL SKROG
Kystskogbruket arrangerer webinaruke i
dagene fra 27.–30. april. Tema er verdien
av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas
arv og innovasjon fra kystskogbruket?
Disse webinarene finner sted på morgenen
og varer i halvannen til to timer. Den første
dagen tar man opp det grønne skiftet og
om det er nok skog i Norge. Så følger
«Treets reinkarnasjon – upcycling»,
«Kystskogens betydning – samspill må til!»
Og den siste dagen er det tid for «Fra skog
til produkt – Den gode historie».
Det er en felles påmelding for alle webinarene og den ligger på Kystskogbrukets
nettside.

NETTMØTE: Slik «møtes» vi for tiden.

PC-skjermen er
vår nye møteplass

ILLUSTRASJONSFOTO: UNSPALSH.COM
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WEBINAR OM BIOKULL I OG FRA NORSK SKOG
Biokull er omtalt som et av de viktigste klimatiltakene i norsk
landbruk og i norsk metallurgisk prosessindustri. Onsdag 28.
april kl. 13.00 arrangerer Norsk biokullnettverk, Norges
Skogeierforbund, WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood
Cluster webinar som skal belyse potensialet for biokull i Norge –
både som klimatiltak og for verdiskapning i norsk skogindustri.
Hvilke fraksjoner fra norsk skog er best egnet? Hvilke markeder
har størst potensial? Hva skal til for å få etablert lønnsomme verdikjeder for biokull i Norge? Dette er noen av spørsmålene som
belyses i webinaret.
Webinaret finner altså sted onsdag 28. april kl. 13.00–14.30. Det
er gratis, men krever påmelding via lenke på
Skogeierforbundets nettside, www.skogeier.no.
SKOG & MILJØ 1–2021

GRØNN OMSTILLING – FØRST TIL
FRAMTIDA!
Også skog- og treklyngen Woodworks!
arrangerer webinaruke.
– WoodWorks! Cluster sin konferanseuke
er allerede blitt en tradisjon, og derfor er
det en glede igjen å kunne invitere til ei
uke med spennende tema hver dag. Sett
av datoene fra 3.–7. mai for 1,5 time med
faglig påfyll. Innholdet spenner fra nyheter innen skog, fiber, bygg og klima, til
framtidas kamp om vår verdifulle biomasse, kan man lese på deres nettside.
I skrivende stund er ikke detaljert program lagt ut, men du finner nok både
det og påmeldingsinformasjon på
www.woodworkscluster.no etter hvert. q
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Populært webinar
om ungskogpleie

NETTKURS: Hvorfor ikke samle
kohorten og ta del i det faglige
påfyllet Skogkurs tilbyr i vår?
I tillegg til disse webinarene, har
Skogkurs flere gratis nettkurs.

Skogselskapet i Oslo og Akershus ble utfordret av Lillestrøm kommune til å
arrangere webinar om skogfond og ungskogpleie. 3. mars var vi på lufta for
nærmere 100 deltagere.
TEKST: SNORRE SYNNEST VEDT

Hva er skogfond, hvordan virker det og
hva kan det brukes til? Håvard Midtskogen
fra Skogselskapet forklarte at for å sikre
investeringer i ny skog, er skogeier pliktig
til å sette av mellom 4 og 40 prosent av
bruttoverdien av omsatt virke på en
skogfondkonto. Avsetningen gir inntektsfradrag for hele det avsatte beløpet.
Pengene kan brukes til blant annet planting og foryngelsestiltak, grøfterensk,
ungskogpleie, forhåndsrydding, skogsvei
og velteplasser.
Skogeier kan blant annet bruke skogfond
på ungskogpleie. Midtskogen forklarte at
det tiltaket er spesielt viktig for å sikre tidligere investeringer og et godt økonomisk resultat. Man unngår forlenget omløpstid og skaper en mer robust skog
med utvalgte fremtidstrær. Skogeiers faktiske egenandel til denne viktige jobben
blir relativt beskjeden, etter kommunale
tilskudd og ved å bruke skogfond med
skattefordel.
Hva er så status for skogbruket i Viken, og
hvordan står det til med aktiviteten?
Andreas Bostad Thaule fra Statsforvalteren
i Oslo og Viken fortalte at andelen som
avsettes i skogfond har hatt en beskjeden
økning siste årene og er nå på rett over
12

16 prosent, mens gjennomsnittet for hvor lenge pengene står på
skogfondskonto har gått ned. Dette stemmer bra med at nivået
på planting og ungskogpleie har økt de siste årene.
Skogkveldens siste innlegg var fra Lillestrøm kommune.
Alexander Egner forklarte hvordan skogeier kan søke refusjon
og tilskudd elektronisk, og Eli Tangen Eggum orienterte om aktuelle tilskuddsordninger og satser i Lillestrøm kommune for
2021; skogkultur, vei, gjødsling, tettere planting, miljøtiltak og
skogbruksplanlegging.
Presentasjonene fra kvelden er tilgjengelig på Lillestrøm kommunes nettsider: www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jaktog-fiske/landbruksnytt/digital-skogkveld/
Oppmuntret av stor oppslutning og veldig god respons på den
digitale skogkvelden tok Skogselskapet på seg å arrangere et tilsvarende webinar for Innlandet 19. april. q
TA SATS FOR NY SKOG: Skogfond og
ungskogpleie er to viktige nøkler i skogbruket!
– Det blir skog, men det er hva du gjør på
«hoppkanten» som avgjør resultatet, sier
Håvard Midtskogen i Skogselskapet.

TILLØP
SATS

Gratis påfyll fra Skogkurs
Skogkurs arrangerer fem gratis webinarer i vår, alle med en times varighet på
kveldstid. To av dem er allerede avholdt når dette bladet foreligger, men opptak
av de som er gjennomført ligger på nettsiden til Skogkurs. Og du kan fortsatt
rekke å få med deg disse:
SPORLØS KJØRING,
TORSDAG 29. APRIL
Terrengskader ved skogsdrift
er et tema som opptar både
næringen og andre brukere av
skogen. I følge Norsk PEFC
Skogstandard skal vi unngå
sporskader som enten er skjemmende, hindrer ferdsel eller
forårsaker erosjon og
vannavrenning.
AKTUELLE TEMA:

q Hva er en alvorlig

SVEV

terrengskade?

VEDLIKEHOLDSØKONOMI
SKOGSVEIER, TORSDAG 6. MAI
Vi har mer enn 48 000 km skogsbilveier i Norge. Dette er skogbrukets «blodårer» og trenger å
tas vare på. Hvordan gjør vi det,
og hva skal det koste?
AKTUELLE TEMA:

q Metoder og enhetspriser
q H yppighet
q F inansiering

GJØDSLING AV SKOG,
TORSDAG 3. JUNI
Gjødsling er det mest lønn
somme du kan gjøre i skogen –
under forutsetning at forholdene
ligger til rette for det. Dessuten
er det et av de få tiltakene der du
både kan investere og høste
gevinsten i din eierperiode!
AKTUELLE TEMA:
q Biologi og klimaeffekt
q Hva kan vi forvente av
tilvekstøkning?
q Økonomi og lønnsomhet

q God planlegging er avgjørenNEDSLAG
Foryngelse Ungskog

Tynningsskog

Gammelskog

Foryngelseshogst

SKOG & MILJØ 1–2021

de for å forebygge
terrengskader
q Praktisk gjennomføring

SKOG & MILJØ 1–2021

Webinarene går fra kl. 19.00–20.00.
Påmeldingsfristen er dagen før webinaret finner sted
og du finner lenke til påmelding på www.skogkurs.no.
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– Vi er glade for at næringslivet, slik som
BoligPartner, tar ansvar når det gjelder
bærekraft i produksjon. Det er det vi ønsker at alle skal gjøre, sier Dæhlen.

FELLES MÅL: – Dette samarbeidet er utrolig viktig for oss. Vi er stolte av å bygge kun i tre, og vi ønsker å bidra til å øke
kunnskapen om hvordan vi utnytter vår viktigste ressurs, nemlig skogen, sier markedssjef Ingvild Keller i BoligPartner, her
sammen med daglig leder i Skogselskapet i Oppland Ola Gram Dæhlen (t.v.) og daglig leder i Skogselskapet i Hedmark
Knut Arne Gjems. Foto: BoligPartner

Samarbeid med
trehusbygger
BoligPartner og Skogselskapet har inngått et formelt samarbeid
om opplæring av kommende generasjoner i Innlandet.
TEKST: ASTRI KLØVSTAD

– Det er helt naturlig for oss å samarbeide med Skogselskapet. BoligPartner er
avhengig av treet som råvare. Gjennom å
bruke skogen som råvare bygger vi moderne boliger basert på norske byggetradisjoner. Norsk skogdrift er bærekraftig,
og Skogselskapet jobber med å fremme
skogen som en av våre sentrale fornybare ressurser. Med deres arbeid for å
fremme kunnskap og forståelse for
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skogens betydning som verdiskaper og som en avgjørende faktor i klimakampen anses samarbeidet som en del av en felles
verdikjede og et naturlig valg for oss, sier markedssjef Ingvild
Keller i BoligPartner i en pressemelding.
Ola Gram Dæhlen, daglig leder for Skogselskapet Oppland, er
glad for at BoligPartner er sitt ansvar bevisst.
– I Skogselskapet ønsker vi at vi mennesker skal leve i og med
skogen, og ikke være på utsiden og se på den. Da må vi bruke
skogen på en fornuftig måte, og ikke misbruke den, sier han.
SKOG & MILJØ 1–2021

BoligPartner har i over 25 år vært opptatt
av å bygge i tre, og har blant annet utviklet de innovative Trehusene, med
pilotprosjektet på Løkenåsen i Fetsund.
Dette er lavblokker, hvor hele bygningen
over grunnmur bygges i tre - et miljøvennlig og bærekraftig materiale.
– Vi er stolte av å kunne kalle oss
Trehusbyggeren. BoligPartner har bygget
i tre siden vi ble etablert, og bruker det
ypperste av den nordiske skogen som
vår viktigste råvare. Dette er en fornybar
kilde, det sørger for kortreiste byggematerialer, og er bærekraftig og miljøvennlig,
sier markedssjef Ingvild Keller i BoligPartner.
Samarbeidet mellom Skogselskapet og
BoligPartner skal blant annet bidra til at
norske skolebarn skal få oppleve skoleskogsdager og være med å plante ny
norsk skog.
– Vi skal ta videre forståelsen og kultur
arven som bruk av skog er til kommende
generasjoner, sier Knut Arne Gjems, daglig leder for Skogselskapet Hedmark.
– Denne avtalen viser at både
BoligPartner og Skogselskapet er på lag
med skogen. I Skogselskapet er vi veldig
opptatt av at barn og unge skal ha en
forståelse for bruken av skogen og at vi
må plante skog etter at vi har hogd
tømmer. Og vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre de unge, slik at de tenker at det er
fornuftig å bygge i tre når de en gang i
fremtiden skal bygge seg bolig selv.
Der har vi og BoligPartner felles mål, og
det synes vi det er veldig hyggelig at vi
kan samarbeide om. q
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Årets TreOmTre-konkurranse
for grunnskolen
Vi vil motivere barn og unge og lærere til å bruke
uteskole mer aktivt i alle fag. Gjennom bilder eller
video skal elevene fortelle om en god uteskoledag.
Ta med klassen på vårens konkurranse og vær
med i trekningen av fine premier.
For hvem: Elever i grunnskolen.
Mål: At elevene skal bli bevisst på at det går an å lære like
mye i uteklasserom som inne, og kan dele av sine positive
erfaringer rundt dette.
Hvordan: Ta et bilde eller filmklipp fra en skoletime ute
som var gøy og lærerik. Skriv eller fortell 1-3 setninger om
hvorfor dette var en bra dag.
Når: Konkurransen startet 6. april og pågår til 18. juni.
Premie: Vi trekker ut en vinner i hvert fylke som får en
Skoleskogdag i boks.
Landsvinneren får større premier av Skogselskapet.
FORANKRET I LÆRERPLAN 2020
Ved å være med på konkurransen får elevene kombinere
teknologi med å utforske naturen, bevege seg ute og bruke
kritisk tenkning. De får oppleve naturfag som et praktisk og
utforskende fag.
Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og
erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig
perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.
Skogselskapet har lang tradisjon i å spre kunnskap og
grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning blant annet i skolene. Hvert år arrangerer
Skogselskapet skoleskogdager for ca. 10 000 barn. Vi har
opplegg som vi har erfart fungerer bra for skoledager i
både røde, gule og grønne smittevernsituasjoner.
15
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Skogbruket på Agder
– nå om dagen

Vil du bli
naturlos?
Mange steder i landet arrangeres turer
med en naturlos som turleder. Turene arrangeres av forskjellige lag og foreninger
og er ikke-kommersielle. Enkelte av fylkesskogselskapene har også gjort det,
med god oppslutning. Nå ønsker vi å
kunne tilby dette flere steder i landet. Og
for oss i Skogselskapet er det først og
fremst turer i skog vi ønsker å lose. Vi ser
for oss å invitere til lavterskel skogsturer,
gjerne med en prat rundt bålet. Turene
kan ha ulike tema rundt skog, eller de
kan rett og slett ha som mål å samles og
komme seg ut for å treffe andre og få
frisk skogluft.

FELLESKAP: Vi ønsker å få flere ut på tur i skogen og søker etter
turleder eller skogloser. Bildet er fra en naturlostur i regi av
Skogselskapet i Agder i 2019.

Nå ønsker vi å komme i kontakt med mennesker som kan tenke
seg å lede slike turer. Har du kunnskap om skogen du gjerne vi
dele med andre, eller kanskje du bare liker å samle folk og gjøre
noe sammen? Ta kontakt med Skogselskapet, så kan vi sammen
lage et opplegg. Vi dekker utgiftene til kaffen og sørger for å annonsere tid og sted for turene.

Skogselskapet inviterer til

S T U B B E KO N S E R T E R

Denne våren, sommeren og høsten vil
Skogselskapet i flere deler av landet invitere til Stubbekonserter.
Dette er en konsertopplevelse utenom
det vanlige. På «fastmonterte» seter (les:
stubber), vil Skogselskapet sammen med
ulike artister servere stubbekonsert.
Skogen handler ikke bare om klimaet på
jorda, men også klimaet innvendig, helse.
Dette året ønsker vi i Skogselskapet å understreke enda mer enn før, hvor mye
skog og helse går hånd i hånd.
Mange artister trenger en godkjent arena, folket trenger kulturopplevelser og
Skogselskapet vil dekke dette ved å invitere folket til skogen. Her vil forskjellige
artister opptre på hogstflater rundt omkring i landet. På denne måten bidrar vi
16

med å få folk ut i skog og friluft, ved at de får en dobbel kulturell
opplevelse i form av natur og artist.
Det vil være lokale forskjeller på konsertene. Følg med på våre
nettsider for hvor og når de ulike konsertene kommer.

SKOG & MILJØ 1–2021

Med oppveksten på en gård i Froland og et langt liv i ulike jobber i
tømmermålingen har skog og skogbruk blitt mye av mitt liv. Dessuten har
oppgaven som styreleder i Skogselskapet i Agder gitt meg utrulig mye.
TEKST: KÅRE HAUGAAS, ST YRELEDER I SKOGSELSKAPET I AGDER

Jeg føler det nesten som et kall å bringe
noe av kunnskapen videre til andre, og
særlig til den oppvoksende slekt - enten
de eier skog eller ikke. Å gå på skogtur
med en flokk konfirmanter, pensjonister
eller en tilfeldig gruppe naturglade mennesker er stort. Å fortelle de om det som
gror rundt en, hva skogen kan brukes til,
nødvendigheten av et aktivt skogbruk,
jakt og viltstell osv er rett og slett
meningsfullt.
I disse koronatider har mye blitt annerledes. Nå blir det en fagprat med noen en
møter når en er på luftetur med bikkja, er
innom Felleskjøpet eller treffer noen på
butikken. Temaene blir de skiftende tidene i skogbruket, om sporskader, de store
hogstflatene, de døde trærne som står
igjen etter at tømmerdrifta er avsluttet
osv. De fleste er uvitende om regler og
rutiner. Prat blir det også om planting,
ungskogsarbeid, massivtre, om kapping
av tømmer, nye sortimenter, eller bedrifter som dukker opp eller legges ned.
Når jeg ser en plante får utvikle seg til et
nytt tre, når det spirer for fullt etter et
godt frøår eller når noen har vært igjennom et ungskogsfelt og avstandsregulert, ja da glemmes koronautfordringen
ei stund.
SKOG & MILJØ 1–2021

EIK: Eika er på vei opp igjen og Jan Petter Gysland i Hægebostad er i
ferd med å etablere et moderne eikesagbruk. Her har han fått besøk av
Christian Espegren fra Skogselskapet

Stort er det å besøke Jan Petter Gysland i Hægebostad som er i
ferd med å etablere et moderne eikesagbruk. Eika som var så
utrulig viktig for Sørlandet i tidligere tider, er nå på vei opp
igjen. Ja, dette er kanskje noe av det som gleder meg aller mest.
Det skal bli spennende å følge Vintereik AS videre. Dette blir helt
sikkert bra.
Det arbeids også aktivt med å etablere en stor vedfabrikk i
Bjelland, ikke så langt unna eikesagbruket. Kanskje vi skal oppleve å se lokal ved i butikkene i stedet for ved som kommer
langveisfra.
Jeg har tro på skogbruket, men mer objektiv kunnskap er nødvendig. Her har vi i Skogselskapet ei stor oppgave.
God vår – i skogen! q
17
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Nye Namsos
frøplantasje

SKOGDAGER I SOGN OG FJORDANE
VINTEREN 2021

Namsos frøplantasje for gran er under
etablering. I løpet av vinteren har vi sanket podekvist fra utvalgte trær fra to forsøksserier. Den ene serien er fra avkomforsøk i Inderøy og Namsskogan med
mortrær fra Undesløs frøplantasje. Det vil
si det beste av det beste fra innsamlingsarbeidet som ble utført for 50-60 år siden. Den andre serien er som ungdom å
regne og skriver seg tilbake til en frøinnsamling fra 1998 med ca. 500 mor-trær.
Her sanket vi podekvist fra utvalgte trær
på forsøkslokalitetene Skjækermoen,
Tromsdal, Buneset i Verdal og Kaldset i
Steinkjer. Podekvisten blir hentet i toppen av trærne så både stige og klatresele
er en fast følgesvenn i arbeidet. Etter påske blir det ei solid arbeidsøkt med poding på planteskolen på Kvatningen.
– Vi føler oss heldige som kan drive på i
friluft, og utføre meningsfylt arbeid for
Det norske Skogfrøverk, skriver
Skogselskapet i Trøndelag på sin
Facebookside.

I løpet av januar og februar ble det arrangert skogdager rundt om i regionen i
regi av Skogselskapet, skogeierlaget,
kommunen og lokale skogeierlag.
Både i Stryn, Gloppen, Luster, Sunnfjord,
Fjaler og Gulen kunne man møte opp og
få informasjon om leveringsrutiner, priser
og kapping av tømmer i praksis.
– Vår instruktør, Arnt Laukeland, la fram
det gjeldende kvalitetsreglementet for
de som driver med egen hogst. Det er
mye å tenke på, alt fra toppdiameter på
sagtømmer til hva som godtas av krok.
Både i Byrkjelo i Gloppen og Førde i
Sunnfjord var det særs godt oppmøte,
og vi er sikre på at kurset ga de opp
møtte god informasjon og rettledning
når de nå skal ut å hogge skog, skriver
Skogselskapet på sin nettside.
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Kommunikasjonsprosjekt på
tvers av prosjekter og næringer
Rekrutteringsarbeidet til Trøndelag Bondelag, Oi!
Trøndersk Mat og Drikke AS, Sjømat Norge,
Skogselskapet i Trøndelag/WoodWorks og «Landbruket
i Inntrøndelagsregionen» har gått sammen om et eget
kommunikasjonsprosjekt for økt rekruttering til blå og
grønne næringer. Et helt unikt samarbeid rundt det felles målet om å synliggjøre mulighetene som bio- og
sirkulærøkonomien representerer. Dette for at flere unge
skal oppdage hvordan de kan bidra i framtidas bruk og
forvaltning av naturressurser. I dette har næringene sett
behov for samkjørt innsats innen kommunikasjon og
formidling som en del av rekrutteringsarbeidet.
Man ønsker gjennom prosjektet å utvikle en interesse
for natur, miljø, dyr og mat hos målgruppen barn og
ungdom. Et positivt bilde av næringa og mulighetene
fra tidlig alder, øker sjansen for at mange velger grønn
utdanning og at flere ønsker å jobbe med dette i voksen alder.
Det har gjennom vinteren blitt kjørt målretta kampanjer på sosiale medier. Videre er alt av materiell samlet
på en egen side, www.vissteduat.no. Her er det fritt
fram å laste ned mikrokampanjene til videre bruk i
samband med omdømme- og informasjonsarbeid mot
allmenheten og kanskje særlig ovenfor barn og unge.
SKOG & MILJØ 1–2021

På flere av skogdagene møtte også skogsjefen i kommunen,
lokale entreprenører, skogbruksleder i skogeierlaget og andre
tømmerkjøpere opp.
Det gode oppmøtet har inspirert Skogselskapet til å arrangere
flere skogdager, og de planlegger nå å tilby dette i hele Vestland
fylke. Korte Kurs-prosjektet er delfinansiert av Vestland
Fylkeskommune.

ARBEID MED FRØFORSYNING OGSÅ I TELEMARK
I Telemark jobber vi for tiden med innhenting av podekvist og kongler fra utvalgte granbestand med god kvalitet og
vekst. Dette er avlsmateriale som skal
brukes i fremtidens frøforsyning, og er et
oppdrag for Skogfrøverket på Hamar. Det
forteller Skogselskapet i Buskerud og
Telemark på sin Facebook-side.
Bildene er fra hentet fra et flott, naturlig
forynget bestand i Sauland i Hjartdal
kommune hvor vi før vinteren har merket
«elitetrær», dvs trær som utmerker seg
kvalitetsmessig eller vekstmessig. Fra dette bestandet blir det også levert virke til
Tinnoset Sag som dreier takåser av de
groveste granstokkene i inntil 10 meters
lengde, så det er liten tvil om
tømmerkvaliteten.
SKOG & MILJØ 1–2021

Det er viktig at innhenting av podekvisten gjøres i trærnes
veksthvile, normalt fra desember til mars. Det er endeskuddet
på de øvre greinkransene som blir podekvister.
Med god hjelp fra Lonar Skogsdrift har vi fått sikret viktig genetisk materiale til fremtidens skogplanter.
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Skogselskapet skal ikke drive
skogsinternatskole for barn
– Skogselskapet er etter en lengre prosess klare for å skape en
etterlengtet, alternativ barneskole. Drømmen kan virkeliggjøres
nå som de riktige lokalene endelig er lagt ut for salg på Brandbu
i Innlandet, kunne man lese på Skogselskapets Facebook-sider i
begynnelsen av april. Ja, faktisk, den aller første dagen i måneden. Her ble det opplyst at Skogselskapet vil ta seg av urolige
barn, avlaste både skolevesen og familier og sørge for rekruttering til skognæringa. På et enda mer iherdig vis enn det
Skogselskapet allerede gjør.
– Skog, skogbruk og skogskjøtsel vil være barnas hverdag, fra
tidlig om morgenen til sent på kvelden, og de skal både leve og
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Lederskifte i Buskerud
og Telemark

tenke tre, kunne vi lese. Jo lenger man
kom, jo mer ensporet ble det. – Det ordinære pensumet ved dagens barneskoler
er uvesentlig, og vi vil erstatte dette med
skoletimer om dyrking av skogplanter,
ungskogpleie, produksjon av pyntegrønt,
filing av sag osv. Og for de som fulgte saken helt til endes, ble det mer og mer
opplagt at dette var for fanatisk til å være
ment på alvor:
– Barna skal drives, ikke trives. Det er ikke
viktig for prosjektet at dette blir en skole
der barn trives. Strategien er at de heller
drives til skogsarbeid og påtvinges skog
saken i slik grad at de utvikler et slags
«Stockholmssyndrom» til sine skoginstruktører, og dermed bli fremtidens skogmisjonærer. På en slik måte mener vi at vi
kan sikre skogbruket en solid pool med
lojale arbeidshester i årene fremover.

Karl Henrik Skinstad Berke
overtok som daglig leder i
Skogselskapet i Buskerud
og Telemark 1. januar i år.
Han er ikke ukjent i
Skogselskapet, han har de siste åtte årene jobbet som skog- og informasjonsleder i samme organisasjon.
– Det blir en tøff oppgave å gå inn som
daglig leder, når «gamlefar» (Lars Kihle)
både har gjort en steinsolid jobb i mange år og samtidig sitter på nabokontoret
og kan følge godt med. Men, det skal vi
bruke som en styrke og vi skal få
Skogselskapet til å fortsatt ha en stø kurs
inn i en grønnere fremtid der skogen står
sentralt. Jeg ønsker å takke Lars og Hilde
for deres engasjerte og enestående innsats, sier Karl Henrik Skinstad Berke.

WOODWORKS! CLUSTER ORGANISERT SOM FORENING
Den 17. mars var alle medlemmer av skog- og treklyngen
WoodWorks! invitert til et ekstraordinært årsmøte for etablering
av organisasjonen WoodWorks! Samarbeidet mellom næringens aktører i Midt-Norge er dermed formalisert på en annen
måte enn tidligere.
– Det første prosjektåret av det 5-årige Arena Pro-prosjekt er nå
gjennomført. Et kort tilbakeblikk viser at vi styrket oss betydelig
som klynge gjennom Arena-perioden og vi kvalifiserte oss til
Arena Pro-nivå ved første forsøk. Videre er det et faktum at klyngens aktiviteter har økt markant, spesielt når det gjelder prosjekter og ikke minst arrangementer. Klyngens medlemsgrunnlag
har doblet seg fra 2016 til dagens 80 medlemmer. Kort oppsummert har vi utviklet oss og vokst både i omfang, bredde og i
betydning, kan man lese på organisasjonens hjemmeside.
Skogselskapet i Trøndelag har vært medlem siden oppstarten av
klyngesamarbeidet i 2004, som da het «Skognæringa i Trøndelag».
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– Vi er en organisasjon med ideell bakgrunn, og har dermed en politisk- og
næringsnøytral hatt på hodet, noe som
har sine fordeler. Vi mener at det verdikjedesamarbeidet som Trøndelag har fått til
er unikt, og viktig å være en del av, sier
daglig leder Rannveig Kristiansen.
– Skogselskapet har fra starten av tatt en
rolle når det gjelder organisert rekrutteringsarbeid til næringa, vi bidrar med
prosjektledelse på ulike områder og vi bidrar med kunnskap om skog og klima. Vi
bidrar også med å framsnakke næringa
og mulighetene ut til allmenheten, forteller hun. Og det gir tilgang til et viktig
nettverkssamarbeid.
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– Vi får anledning til å bli kjent med verdi
kjeden, bedriftene og personer som er
tilknyttet denne regionen. Vi får muligheten til å være med å påvirke i beslutninger og retninger. Klyngesamarbeidet er
for oss også en døråpner til å kunne ta en
rolle og bidra inn i diverse prosjekter og
samarbeidsplattformer. Ikke minst kommer vi tett på når bedriftene diskuterer
både utfordringer og muligheter, som vi
igjen kan formidle videre via våre kanaler.
Når vi er ute og snakker med barn og
unge kan vi f.eks. fortelle om nye produkter som er på gang, nye jobb-muligheter,
og ikke minst hva skogen betyr for verdiskapingen i Trøndelag, forteller Rannveig.
SKOG & MILJØ 1–2021

Ny daglig leder i Rogaland
Kjell Terje Skrunes (59) er ansatt som daglig leder i Skogselskapet i Rogaland fra 1. desember
2020. Kjell Terje har bred erfaring fra media og
kommunikasjonsrådgivning. Han har blant annet vært Nettredaktør i Stavanger Aftenblad,
og senere nyhetsredaktør og debattredaktør i Haugesunds
Avis. Som journalist i Stavanger Aftenblad, som han var tilknyttet i 20 år, arbeidet han mest med økonomi og politikk.
Han var i fire år avisens stortingsreporter, og leder av Oslokontoret. Kjell Terje har også vært leder for økonomiredaksjonen. Og han har i tillegg erfaring som kommunikasjonsrådgiver i oljeindustrien.
Før han begynte i Skogselskapet i Rogaland drev Kjell Terje egen
virksomhet innen kommunikasjonsrådgivning. Vi ønsker ham
velkommen til Skogselskapet!

Kihle på fulltid i Norgesplanter
Tidligere daglig leder i Skogselskapet i
Buskerud og Telemark, Lars Kihle, har fram til
årsskiftet ledet både Skogselskapet og
Norgesplanter AS, men vil nå altså bruke all sin
tid på planteskolen.
Hilde Hoff Skinnes som fram til nå har hatt deler av sin stilling i Skogselskapet går også over
til å jobbe fulltid i Norgesplanter. Det betyr at
det vil være Karl Henrik S. Berke og Vegar
Hvamb som blir igjen i Skogselskapet i
Buskerud og Telemark.
–Vi antar at rokkeringen av ansatte som da er gjort i de respektive to selskapene vil føre til at begge selskapene får lov
til å utvikle seg sammen og hver for seg, skriver
Skogselskapet på sin hjemmeside.

LEDIG STILLING
I BUSKERUD OG TELEMARK
Skogselskapet i Buskerud og Telemark søker etter ny
kollega. Søknadsfrist 1. mai 2021.
Sjekk ut Skogselskapets Facebookside for mer informasjon.
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Norsk skogplantning ved
Magellan-strædet
To av Nordmands-Forbundets
medlemmer fra Patagonien har tilbragt
sommeren i Norge, nemlig Estancia-eier
Olaf Fjell, Colondrina, Bahia Laura, og
agronom Ragnar Hald, som bestyrer
en Estancia nær Puerto Descado,
Gobernacion de Santa Cruz. Det er
saueavl i stor stil vore landsmænd
driver paa de store sletter i det sydlige
Argentina. Hr. Hald steller med
noget som 10 000 faar og tilbringer
en overveiende del av sin tid paa
hesteryggen.
Det er et storartet klima dernede,
sier agronomen, som besøkte os før sin
utreise. – Men sletterne er træbare. Nu
tar jeg med mig en hel del norske gran, furu- og bjerkefrø tilbake for at klæ
landet der jeg opholder mig. I en nær
fremtid har jeg tænkt at reise længer
syd, ved Magellan-strædet. Og morsomt
skulde det være, om vi kunde faa norsk
skog til at gro langs det berømte sund.
Nordmandsforbundet følger den
norske skogplanting i Kap Horns
nabolag med de bedste ønsker.
(«Meddel. Fra N.-F.»)

Norsk ornithologisk Forening
er stiftet forrige aar med bestyrelse,
bestaaende av 4 av Stavanger Museums
direktion, grosserer Carl Emil Petersen,
Kria., forstkandidat Collett i Namdalen
og konservator H. Thv. L. Schaaning,
som tillike er redaktør av det tidsskrift
som agtes utgit. Indmeldelser til
sitnævnte, adr. Stavanger museum.
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Økende skogplanting
Det plantes stadig mer skog! Det har vært en klar og stigende tendens på skogplantingen i Norge. I 2020 ble det levert
47,3 millioner planter til skogbruket i Norge. Det er en økning
på 120 % i forhold til nivået for 15 år siden.
Det norske Skogfrøverk samler produksjonsstatistikk fra
skogplanteskolene. Utviklingen de siste 15 årene er entydig:
Planteaktiviteten øker år for år. Riktignok økte ikke plantetallet
fra 2019 til 2020, men det skyldes at planteskoler i fjor kasserte 2 millioner planter på grunn av store problemer med ugras
i produksjonen, blant annet selje. Frøsalget i 2020 økte med
over 20 % i forhold til 2019, så det er tydelig at planteskolene
planlegger for ytterligere produksjonsøkning de neste to
årene.
– Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er
tydelig at skogbruket responderer, sier daglig leder ved Det
norske Skogfrøverk, Frode Hjorth.
I 2020 ble det levert 41,7 millioner granplanter fra norske
skogplanteskoler. Det ble også levert ca. 0,9 millioner furuplanter, samt 0,3 millioner planter av bjørk og utenlandske treslag som sitkagran, lutziigran og edelgran. Edelgran går hovedsakelig til juletreproduksjon. I tillegg ble det importert 3,1
millioner granplanter og 1,3 millioner furuplanter fra Sverige.
Mengden og andelen av furu har økt de siste årene. For
utenlandske treslag som sitkagran og lutziigran er andelen
sterkt synkende på grunn av de restriktive holdningene som
er til disse treslagene.
Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970og 1980-tallet. Den gangen ble det plantet ut mellom 60 og
70 millioner planter hvert år.
– Noe av veksten i plantetallet skyldes økt avvirkning, men
dette er ikke hele forklaringen. Avvirkningsnivået har økt
med 50 % siden 2004, mens plantetallet har mer enn doblet
seg, så det er tydelig at det satses mer på skogkultur nå enn
tidligere. At skogbruket har fått en viktig rolle i klimapolitikken tror jeg bidrar til større bevissthet på at det er nødvendig
å etablere ny og veksterlig skog etter hogst. Og ikke minst;
skogplanting er jo normalt sett en lønnsom investering for
skogeieren, avslutter Frode Hjorth

PRAKSISTIME I SKOGEN
Et av få skolebesøk for
Skogselskapet i Trøndelag
i vinter. Denne gang til
Skjetlein videregående
skole og realfagsgjengen
på førsteåret naturbruk,
som har fått inspirasjon til
å velge skog.
Foto: Asgeir Murvold.

HAR DU ET BILDE DU VIL DELE MED OSS?
Send det til info@skogselskapet.no Kanskje kommer det på trykk!

Skogfrøverket, 11. mars 2021
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Gudstjeneste
Jeg sitter her i en kirke
av skogduft og dogg og dag.
Linnéa ringer til messe
med lydløs klokkeslag.
Og presten har intet ansikt
og prekenen har ingen ord.
Det hellige sakramente
er angen av vårlig jord.
En løvsanger kvitrer ved redet,
en bille bestiger et strå.
Og dypt i den signede stillhet
hører jeg livshjertet slå.
Det finnes en tillit i verden,
et lys over store og små.
Hans Børli

