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Godt valg = skog-bruk
Vi kan se tilbake på en hektisk høst med valgkampinnspurt for de
politiske partiene. Skogen har vært fremme i debatten på ulike
måter. Uavhengig av politisk tilhørighet kan vi konkludere med at
skogen i høyeste grad er en del av løsningen - på så mye.
Som verdiskaper og næringsvei. Som arena for helse, rekreasjon
og friluftsliv. Og som fornybar ressurs. Det handler om å forvalte
skogen på beste måte, gjennom å balansere ulike interesser.
Kort og godt skog-bruk i utvidet forstand.
Landet trenger verdiskapning, arbeidsplasser og bærekraftig
virksomhet. Skogen er unik også på dette området – og tilbyr
dette på en rekke måter.
Klimautfordringene viser med all tydelighet at vi må få ned utslippene av CO2, og redusere bruken av fossile ressurser - olje, kull og
gass. Skogen fungerer som en CO2-støvsuger, den fungerer som
en bank som lagrer karbon. I tillegg kan vi gjennom produktene fra
skogen erstatte de fossile ressursene. Alt som kan lages av olje kan
også lages av tre. Vi må evne å kombinere både bruk, vern og miljø.

Den sittende regjeringen fjernet lørdag
25. september de aller fleste nasjonale
smitteverntiltakene i Norge. Dette innebærer at vi nå kan glede oss over å gå mer
tilbake til en normal hverdag igjen i tiden
fremover.
Skogselskapet forsetter det viktige arbeidet
med å synliggjøre skogens mangesidige
betydning – en god sak kan sjelden gjentas
for ofte. Og til dere alle, tenk på helheten –
og skogen som en del av løsningen.
Bruk skogen og ha en fortsatt frisk og god
høst! q

Koronapandemien har synliggjort hvor viktig skogen og naturen
er for oss mennesker – for både psykisk og fysisk helse. Gjennom
rekreasjon, trening og opplevelser.
Norsk Friluftsliv har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge
hvilke endringer som har funnet sted i folks bruk av naturen for
fysisk aktivitet og rekreasjon i løpet av pandemien. 32 prosent av
befolkningen oppgir at de har gått tur i naturen eller drevet med
friluftsliv i større utstrekning nå, enn før pandemien. Videre ser vi
at med økt nedstengning av samfunnet der en bor, så øker også
behovet for å komme seg ut i naturen. Les mer om de interessante
funnene på side 4 og utover i dette bladet.
Skogselskapet gratulerer de rødgrønne partiene og de nyvalgte
stortingsrepresentantene med valget. Vi ser frem til et konstruktivt
og godt samarbeid for å sikre et best mulig skog-bruk for kommende periode. Og vi har store forventninger til både Regjeringen og
Stortinget med hensyn til skogens rolle.
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3

A K T U E LT

Pandemiens
innvirkning på
friluftslivet kartlagt
Organisasjonen Norsk Friluftsliv, hvor Skogselskapet er medlem, har gjennomført
en undersøkelse for å kartlegge hvilke endringer som har funnet sted i folks bruk
av naturen for fysisk aktivitet og rekreasjon i løpet av pandemien.
TEKST: NORSK FRILUFTSLIV / ASTRI KLØVSTAD

Det har videre vært undersøkt hvorvidt
de med økt aktivitet tror de vil holde seg
på et høyere aktivitetsnivå også etter at
pandemien er over.
Undersøkelsen er gjennomført ved at selskapet Ipsos, som driver markedsundersøkelser, har foretatt 1005 webintervjuer
av et utvalg av Norges befolkning på 15
år og eldre – vektet etter kjønn, alder og
bosted.

• Da vi i neste omgang stilte spørsmål om det samme på detaljnivå, det vil si om aktivitetsnivået på mange ulike former for friluftsliv, fikk de spurte et større innblikk i hva vi definerer som
friluftsliv. Samlet har hele 62 prosent av befolkningen oppgitt
at de har økt minst en aktivitet av de vi spør om i detaljspørsmålet. Den høyere andelen vi får her, forklares med at vi med
dette spørsmålet definerer i detalj hva som faller inn under det
å drive med friluftsliv.

RESULTATENE AV UNDERSØKELSEN
VISER FØLGENDE:
• 32 prosent av befolkningen oppgir at
de har gått tur i naturen eller drevet
med friluftsliv mer utstrakt nå etter at
pandemien har inntruffet, enn før. Og vi
ser at med økt nedstengning av samfunnet der en bor, øker også behovet
for å komme seg ut i naturen. Dette vises aller best når vi studerer tallene for
Oslo, der 49 prosent har vært mer ute i
naturen etter mars 2020.
4
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SVAR: Dette spørsmålet er forsøkt besvart i Norsk Friluftslivs undersøkelse.

• Gå på tur i naturen topper listen, med 39 prosent som gjør
dette mer enn før mars 2020. Å spise et måltid ute i naturen er
også blitt betydelig mer vanlig enn før pandemien inntraff.
• Det er særlig de under 40 år som gjør ulike typer friluftsliv mer
nå enn før pandemien inntraff.
• Hvorvidt samfunnet der en bor har vært nedstengt i måneder,
i uker eller omtrent ikke, påvirker om man begynner med aktiviteter eller blir mer aktiv. Med mer nedstengning, brukes naturen mer. Særlig gjelder dette for lavterskelaktiviteter, som å
gå tur i naturen og å spise et måltid i naturen. Samme mønster
finner vi for sykling og skiaktiviteter, men andelene som har
drevet mer med dette, er ikke like store som for de to førstnevnte aktivitetene.
• Av de 39 prosent som har gått mer på tur sier nesten alle (hele
91 prosent) at de ønsker å fortsette med det økte nivået også
etter koronapandemien. Av hele befolkningen på 15 år og
eldre utgjør andelen som har økt nivået og vil holde seg på
det høyere nivået, 36 prosent.
• Andre aktiviteter som det ser ut til at vi får en god del mer av i
Norges befolkning i fremtiden, i forhold til slik det var før pandemien, er å spise et måltid ute i naturen (20 prosent økt aktivitet),
sykling (13 prosent), tenne bål og skiaktiviteter (begge 12 prosent),
bade i sjøen eller i et vann (10 prosent) og å overnatte ute (9 prosent).
SKOG & MILJØ 3–2021

• Viktigste grunner til at en har drevet
mer med friluftsliv siden pandemien
inntraff, er at en har fått mer tid og at en
har brukt naturen til å treffe venner og
familie til erstatning for å gå på besøk til
hverandre. (Begge 49 prosent av de
som har drevet mer med friluftsliv nå
under pandemien).
• 2 av 3 har brukt naturen under pandemien til å kunne være fysisk aktive og få
mosjon. 37–38 prosent har oppsøkt naturen for å møte venner og familie, for å
oppleve stillhet og ro, samt for å stresse
ned og bekymre seg mindre. Mer enn
hver 4. oppgir at naturen har hjulpet
dem å håndtere koronahverdagen, og
like mange sier at naturopplevelser har
vært viktig for dem i denne perioden.
• De yngste svarer over snittet ofte (39
prosent) at de er blitt mer glad i naturen
der de bor.
• Det er 64 prosent av befolkningen som
oppgir at de har oppsøkt nye turmål i
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nærmiljøet, mens 49 prosent har oppsøkt nye turmål andre
steder.
• Andelen av befolkningen på 15 år og eldre som har meldt seg
inn i en friluftsorganisasjon i denne tiden, utgjør 8 prosent.
Samtidig viser undersøkelsen at én gruppe har vært mindre
aktive, og at det er en betydelig sosioøkonomisk forskjell.
Norsk Friluftslivs politiske budskap er derfor todelt:

• Aldri har så mange vært så motivert for
friluftsliv. Både for den enkelte og for
samfunnet er dette en meget god nyhet
– spesielt i et post korona-perspektiv.
• Det er samtidig en stor utfordring å få
med de minst aktive, her kan ikke minst
friluftslivsorganisasjonene bidra, og
Norsk Friluftsliv ønsker et samarbeid. q

MYE Å GJØRE:
– Å informere
publikum om
hva skogbruket
gjør og hvorfor
er en stor jobb
som aldri tar
slutt, mente
kommunikatørene Egil
Granum og
Helene
Nygaardsvik
Ruud fra Viken
Skog.

– Flere har meninger
om det vi gjør
Temaet på Skogselskapet i Oslo og Akershus sitt årsmøte var konsekvensene for
skogbruket av økt friluftslivsaktivitet. Det handlet ikke om slitasje og forsøpling,
men om behovet for kommunikasjon med et stadig større publikum.
TEKST OG FOTO: JOHS. BJØRNDAL

Dag Olav Brækkan er ruteansvarlig for DnT Oslo og omegn, den
klart største lokalforeningen med nær 100 000 medlemmer. Han
kunne bare bekrefte det alle har kunnet observere,
6
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stiene et problem, kommer vi lengre inn i marka opplever vi at de
gror igjen, sa han. Det betyr altså at skogen rundt byer og tettsteder har fått mange «nye» brukere, med beskjeden innsikt i hva
skogbruket holder på med.
KONFLIKTER SELGER
Dette gir utfordringer, noe også Helene Nygaardsvik Ruud og Egil
Granum fra Viken Skogs kommunikasjonsavdeling har merket.
– Men det kommer an på hvor du er. Oppover i Begnadalen er
det ikke nødvendig å forklare hva vi holder på med. I nærheten av
Oslo og Drammen er situasjonen en annen. Der bør vi forklare
grundig hva vi har tenkt å gjøre og hvorfor, sa Nygaardsvik Ruud.
Hennes relativt ferske kollega har mangeårig erfaring fra NRK og
innsikt i hvordan mediene tenker. – Men det er ikke alltid så lett å
nå ut med saklig forhåndsinformasjon. Mediene drives av konflikter, ikke fordi de er så slemme, men fordi folk vil ha det. Turgåere
som opplever at skogen plutselig har blitt borte kommer lett til
orde, oppslagene handler da gjerne om «sjokk» og «rasering».
Da er vi allerede på defensiven, men vi har ikke annet å gjøre enn
å forklare så greit som mulig at her blir det skog igjen om få år og
at hjulsporene vil bli utbedret så fort det er praktisk mulig, sa han.
– Og så gjelder det å gjøre det enkelt, ingen journalist er interessert i å høre om at de 27 kravpunktene i PEFC-standarden er oppfylt, supplerte Nygaardsvik Ruud.
SOLSKINNSHISTORIE FRA DRAMMEN
De to illustrerte sitt poeng med et ferskt eksempel fra
Drammen. Her skulle kommunen utføre en såkalt «dryppsonehogst», for å åpne opp rundt en vei og skiløype, samtidig som
tilgrensende private skogeiere tok ut noe tømmer. Drammen
kommune hadde på sine nettsider informert grundig om tiltaket på forhånd, men det forhindret ikke oppslag i Drammens
Tidende. Men her lyktes det altså Viken Skog å få et tilsvar
dagen etter, hvor skogbruksleder kommer til orde og forklarer
hva som er gjort og hvorfor. Og i dette tilfelle mottok faktisk
også Viken Skogs kvalitets- og miljøsjef Knut Hallgren en hyggelig mail fra Naturvernforbundets fylkesleder Martin Lindal, med
anerkjennelse av hvordan jobben ble gjort.
– FOLK MÅ FÅ SVAR
– Dette viser at vi må gjøre sakene våre ordentlig og at informasjonsarbeid nytter. Folk krever svar og må få det. Vi har nettopp
utstyrt nettsida vår med et klageskjema, der kan folk gå inn og
klage dersom de er misfornøyde med tiltak vi har utført. Dette
SKOG & MILJØ 3–2021

FAKSIMILE: Saken sett fra to ulike sider.

er en nødvendig del av arbeidet med å
ivareta skogeiernes rettigheter. I en del
områder er det i ferd med å bli slik at skogeierne kvier seg for å hogge, på grunn
av reaksjonene de vet kommer. Samtidig
øker behovet for råstoff fra skogen. Vi må
kommunisere denne sammenhengen på
en måte som ikke går over hodet på folk,
sa Nygaardsvik Ruud.
KAN LA ØKONOMIEN VIKE
En som definitivt har publikums øyne på
seg er Knut Johansson i Bymiljøetaten i
Oslo. Han har ansvaret for skogforvaltningen i den delen av Oslo kommunes
skoger som ligger i Nordmarka. Men
utgangspunktet for virksomheten er et
annet enn for en privat skogeier i Viken
Skog. – Vi har 700 000 eiere, innbyggerne
betaler lønna vår og vi må selvsagt spille
på lag med dem. Vi har også et politisk
vedtak på at dersom økonomiske interesser kolliderer med andre hensyn skal
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økonomien vike. Samtidig er vi opptatt
av å drive lønnsomt skogbruk, om vi ikke
gjør det vil spørsmålet om hva som i det
hele tatt er vitsen raskt kunne komme, sa
han.
– EKSTREMT MORO
Johansson fortalte videre om det møysommelige arbeidet med å gå over fra «å
tidligere være omtrent norgesmester i
bestandsskogbruk» til et fleralderskogbruk, noe Bymiljøetaten har holdt på
med de siste ti årene. – I denne overgangen må vi ha aktivitet på ganske store
deler av arealet og faktisk ta ut ganske
mye virke. Men jeg føler at vi har mange

med oss i dette arbeidet, vi får jo forespørsler om å fortelle om
det fra de mest overraskende hold. Det er ekstremt moro å
kunne arbeide med slike rammer og jeg mener vi er på rett vei,
over mot et skogbruk som er publikumsvennlig, men likevel
produserer kvalitetsvirke og er økonomisk, sier Johansson, som
slett ikke har noe behov for å holde Oslo kommunes skogbruksaktivitet hemmelig.
– FOLK ER INTERESSERT
Det blir da heller ikke gjort, etatens kommunikasjonsrådgiver
Halvor Pritzlaff Njerve fortalte om sin video- og podcastproduksjon, og om særdeles høye seertall på innslagene fra skogen.
– Bymiljøetatens nett- og Facebook-sider er en av markabrukernes viktigste informasjonskilder. Vi får titusenvis av klikk og seere
på alt vi legger ut som har med marka å gjøre. Og folk har reell
påvirkningsmulighet gjennom kommentarfeltene, sa han. q

Nok en
Flerkulturell
Friluftsfest
gjennomført
7. september var det igjen duket for
Flerkulturell Friluftsfest ved Sognsvann
i Oslo. Målet for dagen er at elever fra
mottaksklasser og voksenopplæring i
Oslo skal ha det gøy i naturen og bli
inspirert og interessert i friluftsliv.
Riktignok var det i år færre deltakere
enn tidligere av hensyn til smittevern.
Men de som deltok hadde en fin dag i
Marka.
En rekke friluftsorganisasjoner deltar
og viser fram de flotte tilbudene og
mulighetene for morsomme og fine
friluftslivsaktiviteter.
Oslo og Omland Friluftsråd er hovedarrangør og har med seg en rekke friluftsorganisasjoner, bl.a. Skogselskapet,
8

i dette store samarbeidsprosjektet. Vår aktivitet var vinklet mot
skogbrann og skogbrannforebygging gjennom Skogens
Brannvokter quiz. Dette ga deltakerne uttrykk for var både
tankevekkende og interessant. Flere grupper av deltakere gikk
løs på quizen med stort pågangsmot og var spente da vi
gjennomgikk fasit. Noen språklige misforståelser oppsto, men
med litt forklaring og hjelp ordnet det seg til alles beste. q
SKOG & MILJØ 3–2021
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BÅTTUR: Kystens prakt og opplevelsesmuligheter
er hverdagslig for noen av skogselskapets ansatte –
og eksotisk for andre.

De ansatte koblet
av og på ved kysten
Skogselskapet består av 16 lokale Skogselskap. En gang eller to i året
møtes de ansatte for å samkjøre og treffe kollegaer på tvers av landet.
TEKST OG FOTO: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

Det var ingen tvil om det det var en opptur å se kollegaer i 4D etter å, slik som
resten av verden, både ha trappet opp
og fått bedre systemer på de digitale
møteplassene.
Denne gangen var det Skogselskapet i
Møre og Romsdal sin tur til å invitere, og
gjorde med det både innlandskrabbene
og andre målløse ved å legge det til fantastiske Håholmen Havstuer, mellom
Molde og Kristiansund.
Det viktigste på slike samlinger er det sosiale. Samles som kollegaer, oppmuntre
hverandre og snakke om de felles prosjektene vi har. Det ble også tid til en luftig ribbtur.
De ansatte ble også utfordret til en prakSKOG & MILJØ 3–2021

tisk oppgave som du kanskje har sett på våre Facebook sider?
Etter å ha vært et døgn sammen ute i havgapet uten så mye
skog rundt, kunne vi pakke kofferten og ta med oss ny inspirasjon, nye idéer og gode minner hjem. Målet er at dette skal
smitte over på våre medlemmer og arbeid lokalt. q

SAMLING: Faglig oppdatering og samkjøring var del av programmet.
Her har Karl Henrik fra Buskerud og Telemark ordet.
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SOGNSVANN: Trygve Enger fra Skogselskapet ønsker velkommen. Foto Tore Molteberg

Skoleskogdager med
hundrevis av barn
Det bør være godt kjent at Skogselskapet landet over står for flere hundre skoleskogdager årlig. Da er det gjerne en klasse eller ett klassetrinn fra samme skole
som er med Skogselskapets folk ut i skogen. Men noen skoleskogdager er større
enn andre. Her kommer rapport fra de to største arrangementene.
TEKST: SNORRE SYNNEST VEDT, SKOGSELSKAPET I OSLO OG AKERSHUS OG TORE MOLTEBERG, DET NORSKE SKOGSELSKAP

I Aurskog-Høland har vi i mange år samarbeidet med skogbrukssjefen om en felles dag for alle kommunens 6. klassinger.
Etter korona-pause i fjor fikk vi det endelig til igjen 7. september.
Det var ikke helt uproblematisk å skulle samle nesten 250 elever
10

fra sju skoler. Men med godkjennelse fra
kommuneoverlegen gikk det strålende
bra, takket være en romslig skog, god
plass på fotballbanen til Kjelle
SKOG & MILJØ 3–2021
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HESTEKREFTER: Tømmertransport med
tidligere tiders metoder ble vist i Aurskog
Høland. Foto: Snorre Synnestvedt

SISTE POST: Skogbrann-quiz i skogen ved Sognsvann.
Foto: Tore Molteberg

BEVISSTGJØRING: Friluftsliv, miljø og
allemannsretten var tema på denne posten i
Aurskog Høland. Foto: Snorre Synnestvedt

Videregående, og elever og lærere som
har blitt godt drillet i å holde avstand og
utøve generelt godt smittevern.
På skogdagen fikk elevene oppleve og
lære om skog og skogbruk før og nå, friluftsliv og allemannsrett, hest og landbruk, jakt og høsting, orientering, snekring og spikking – og så ble de i tillegg
Skogens brannvoktere.
Stor takk til alle som bidro: Elever, lærere
og hest ved Kjelle videregående skole,
OK Øst - Orienteringsklubben i AurskogHøland, gode kolleger fra Skogselskapet,
og ikke minst representanter fra
kommunen.
SKOG & MILJØ 3–2021

På Sognsvann ble det 8. og 9. september gjennomført skoleskogdager for 5. klasse i Osloskolen. Drøyt 1000 elever fra 50
klasser var påmeldt til arrangementet, som i år fant sted for 22.(!)
gang. Av hensyn til smittevern besto årets utgave av skoleskogdagene i Oslo av en rundløype i skogen der elevene gikk pent
og kohortvis fra post til post. Ved å tildele starttidspunkter for de
enkelte klassene unngår vi kø og blanding av elever fra forskjellige skoler.
På runden i skogen var det fem poster med mannskap som fortalte og demonstrerte emner om skogens mangesidige betydning. Det handlet om hogst og skånsom transport av tømmer,
både med mini lassbærer og hest med lunneredskap. Vi hadde
også en post der det levende ble fortalt om dyreliv i skog og
vann, delvis akkompagnert på gitar. På den nest siste posten var
det bruk av tre som var tema. Det åpenbare er trelast og papirprodukter, men elevene ble også fortalt at vaniljesmaken i iskrem og fyllstoffet i diverse piller og tabletter samt sminke også
utvinnes fra trevirke. På siste post kunne elevene gå gjennom
en quiz med tema skogbrann, for så å utropes til Skogens
brannvoktere med en caps som synlig bevis.
Vi vil fra Skogselskapets side få rette en takk til våre samarbeidspartnere Bymiljøetaten i Oslo kommune og Norsk skogmuseum
som velvillig stiller med mannskap til tre av postene i løypa. q
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VEILEDNING: Det er godt å ha med både los og ekspert når man legger ut på sopptur.

Skogsturer med
los brer om seg
Skogselskapet i Agder har i en årrekke arrangert skoglosturer i ulike deler
av Agder. I sommer har aktiviteten spredd seg til flere steder i landet.
TEKST: ASTRI KLØVSTAD

– Målet er å kunne tilby lavterskelturer for
allmenheten, der skog er tema. Dette
året har vi hatt seks turer og nærmere
150 deltagere. Det syns vi er bra med
tanke på de omstendigheter som har
dannet bakteppe for året, sier Christian
Espegren i Skogselskapet i Agder.
På turene er det ulike tema og turmål.
Espegren forteller at de bruker lokale
skogeiere eller kunnskapsrike folk som
passer til de aktuelle temaene.
– En viktig del av turene er at deltagerne
12

engasjeres, og er delaktige med historier, erfaringer og spørsmål. På den måten treffer vi på målsetningen om å gi relevant
informasjon, sosialt samvær, fysisk aktivitet og engasjement.
Mange av deltagerne er fra lokalområdet der turene blir arrangert, er ikke involvert i skogbruket, men glad i naturen og engasjerte i temaer fra lokal historie og bruk av natur, fortsetter han.
Skoglosturene er ved siden av arbeidet blant unge en av
Skogselskapet i Agders viktigste arenaer for å nå organisasjonens ideelle mål.
I Vestfold arrangerte Skogselskapet temavandring i Gullkronene
naturreservat ved Jarlsberg Hovedgård, hvor stamhusbesidder
Nicolaus Wedel Jarlsberg var los. Og i Oppland har
SKOG & MILJØ 3–2021
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FLOKOFALLET: Midt inne i tjukkeste Innlandet kunne deltakerne på skoglostur i Oppland oppleve et slikt flott fossefall.

INNARBEIDET: I Agder er tilbudet om skoglosturer godt innarbeidet og turene har fin oppslutning.

Skogselskapet arrangert skoglostur hvor temaet var sopp. Ola
Gram Dæhlen fra Skogselskapet og soppekspert Eleonora Høst
var loser. Turen gikk til Flokofallet i Lillehammer kommune og
ble arrangert i forbindelse med Friluftslivets uke. May-Sylvi
Skinnerlien i Skogselskapet i Oppland forteller at det er planlagt
flere skoglosturer, blant annet på Sjusjøen 6. oktober.
SKOG & MILJØ 3–2021

Har du som leser dette lokal- eller fagkunnskap du kunne tenke deg å dele
med flere på en slik tur? Ta kontakt med
ditt lokale skogselskap, så kan dere i felleskap planlegge en skoglostur. q
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HOGSTFLATEAMFI: Konserten med
Line Dybendal i Nordfjordeid avsluttet
sommerens stubbekonsertserie
i Sogn og Fjordane.

Stubbekonsertsommeren
Flere steder i landet har skogens ro fått akkompagnement av vakre
toner og heftige rytmer i sommer.
TEKST: ASTRI KLØVSTAD

– Poenget med arrangementet er å få folk ut i skauen, øke
kunnskapen om skauen, og lage litt kos for folk flest – samtidig
som et åpent hogstfelt brukes til noe fint, forteller daglig leder i
Skogselskapet i Vestfold, Anita Sæterøy til ReAvisa hvor Vestfolds
første stubbekonsert fikk spalteplass.
MUSIKK, TØYS OG MORO I VESTFOLD
Det var søndag 22. august at det var det duket for den aller første stubbekonserten i Vestfold, arrangert av Skogselskapet. Et
knippe turfolk tok beina fatt på den ca. 40 minutter lange turen
14

fra Langevannet i Ramnes og inn til
Skatvedtsetra i Andebu.
Det var for anledningen hengt ut natursti
for store og små langs ruta, og de som
ville kunne prøve seg på både saging og
hogging av ved.
Trubadurduoen Tommy Taraldsvik og Ole
Hafell i Huskerikke sto for det musikalske
innslaget. De frammøtte fikk høre
alternative og såkalte «oppgraderte»
SKOG & MILJØ 3–2021
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versjoner av Alle fugler og Lille kattepus,
eventyr, tøys og moro – til publikums
store fornøyelse.
– Dette var en super stubbekonsert-start
som vi vil ha mer av! sier Anita til Skog og
Miljø.
Skatvedtsetra ligger egentlig i Andebu,
og er eid av Skogselskapet i Vestfold.
Setra er ca. 70 år gammel og var ei tidligere skogvokterhytte. Det har i nyere tid
blitt satt opp toalett og gapahuk, og stedet er godt egnet for dagsturer, mindre
arrangement og sammenkomster.
Skogselskapet i Vestfold har fått støtte fra
fylkeskommunens friluftsmidler til flere
slike arrangement utover høsten.
SJU KONSERTER I SOGN OG FJORDANE
I løpet av sommeren arrangerte også
Skogselskapet i Sogn og Fjordane stubbekonserter. Hele sju ulike arrangementer med lokale artister ble gjennomført
rundt om i deres region.
– Før hver stubbekonsert hadde vi aktiviteter for hele familien, som stabling av
treklosser, spikking av skje og natursti.
Underveis ble det også informert om hva
råstoffene fra skogen kan bli brukt til,
som å få fram vaniljesmak i iskrem. Derfor
ble det også delt ut vaniljeis som barna
kunne spise med den sjølspikka skjea,
forteller daglig leder Ruben Bøtun.
– Gjennom naturstien var skogbrann et
viktig tema, spesielt ettersom årets sommer var i det tørreste laget, fortsetter
han, og forteller at alle som gjennomførte naturstien fikk caps som bevis for at de
var «Skogens brannvoktere».
Stubbekonsertene ble arrangert i
Sogndal, Stryn, Førde, Skjolden, Florø og
avsluttet i Nordfjordeid med Line
Dybedal som artist.
Skogselskapet i Sogn og Fjordane har
fått finansiell støtte fra
SKOG & MILJØ 3–2021

TØYS OG MORO:
Trubadurduoen Tommy
Taraldsvik og Ole Hafell i
Huskerikke framførte
«oppgraderte» versjoner
av kjente barnesanger
ispedd, eventyr, tøys og
moro i Vestfold.

Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunen, Statsforvalteren og flere
kommuner. Flere av Skogselskapets medlemmer stilte på dugnad under arrangementene.
– Vi er svært takknemlige for all hjelp vi har fått undervegs, og
dette ville aldri blitt en realitet uten de som bidro både i smått
og stort. På de siste fire konsertene var det mellom 70 og 100
deltakere på hvert arrangement, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger både fra deltakere og lokalmedia. Vi gleder oss til
neste sommer med nye stubbekonserter! sier en entusiastisk
daglig leder.
Den annonserte stubbekonserten med Helene Bøksle i Viken
fylke er utsatt til 21. mai. q
15
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SAMLING: Skogmuseets område egner seg fint til denne typen arrangementer. I midten, Skogselskapets Tore Molteberg.
Foto: Skogselskapet i Hedmark

Tett i toppen under
Skoglekene 2021
Nok en gang klarte vi å gjennomføre finalen i Skoglekene fysisk på arealene
til Norsk skogmuseum. Lag fra 15 skoler fra nord og sør, øst og vest hadde
kvalifisert seg til finalen og møtte til dyst 25. august.
TEKST OG FOTO: TORE MOLTEBERG
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PREMIERT: Vinnerlaget fra Engerdal
skole med Den gylne kongle.

De fleste lagene ankom Elverum dagen i
forveien og spenningen blant finalelagene var til å ta og føle på. Og litt spennende for noen av 5. klassingene var det
også å overnatte borte fra mor og far.
Startskuddet i finalen gikk etter en felles
frokost. I løpet av formiddagen skulle de
konkurrerende lagene løse oppgaver ved
20 poster spredt ut over museets områder på Prestøya i Glomma. Det ble travelt
for flere av lagene, men alle lagene fant
og gjennomførte de fleste oppgavene.
Det lagene kjemper om er seierssymbolet
«Den gylne kongle» og en pengepremie
på 5000 kr for seier. Det vanker også
pengepremier til 2. plass og 3. plass,
henholdsvis 3000 og 2000 kr. Det var
usedvanlig tett i toppen blant de kjempende lagene i år, faktisk slik at to lag
delte 2. plassen. Dermed kom ingen på
bronseplass.
SLUTTRESULTATET BLE:
Første plass: Engerdal barne- og
ungdomsskole, Innlandet
Andre plass: Bispehaugen skole,
Trøndelag
Andre plass: Sky skole, Vestfold og
Telemark

LAGINNSATS: Ivrige deltakere
i finalen i Skoglekene 2021.

Det var totalt 99 klasser med 2453 elever
som gjennomførte runde 1 i Skoglekene
i januar og 57 klasser deltok i runde 2 i
perioden 8. februar til 26. april. Av disse
var det altså 15 lag som kom til finalen
etter vurdering av innsendt materiale.
Skoglekene arrangeres i samarbeid mellom Skogkurs, Hamar naturskole, Norsk
skogmuseum og Skogselskapet. q
SKOG & MILJØ 3–2021
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SLUTT: En epoke er over. Disse
byggene skal nå rives, og erstattes
av annen næringsvirksomhet.

Skjerdingstad
planteskole har
også blitt historie
Planteskolearealet er omregulert, fradelt og solgt til Skjerdingstad Næringspark
AS. Alt av bygg skal nå rives og nytt næringsliv inntar etter hvert arealene med
blant annet et par byggvarekjeder. Som jo ligger i andre enden av verdikjeden.
TEKST: RANNVEIG KRISTIANSEN, SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG

Skjerdingstad ble kjøpt i 1947, og det ble produsert skogplanter der
i over 70 år. Motviljen mot å satse på skogplanting på begynnelsen
av 2000-tallet medførte store tap, og utløste rasjonalisering av
skogplanteproduksjonen. To av Skogselskapets planteskoler ble
nedlagt; Skjerdingstad på Melhus og Stiklestad i Verdal.
Nedlegginger er smertefullt, men resultatet av skogplanteproduksjonen gjennom årtier kan samfunnet ha stor glede av i lang
tid. Det gjelder både for klima og verdiskaping. Med salget på
Skjerdingstad fulgte det en slump penger som kompenserte
noenlunde i lang tids investeringer i bygg og veksthus.
Skogplanter Midt-Norge AS som eies av Skogselskapet i
Trøndelag har nå all sin planteproduksjon på Kvatninga i
18

Overhalla. Her er det investert i nye bygg
og energisystem. De tidligere tre skogplanteskolene hadde et energiforbruk på
ca 2 GWh, herav 70 prosent fossilt. I dag
er energiforbruket ca 0,6 GWh fornybar
elektrisitet, samtidig som vi produserer
drøye 70.000 kWh på vårt solcelleanlegg.
Vi synes vi har kommet langt i å omstille
oss i tråd med samfunnets behov. Vi har
samtidig forventninger til at samfunnet
etter hvert oppdager behovet for mer
skogplanting. q
SKOG & MILJØ 3–2021
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Sørlandseikas dag
Den siste dagen i august inviterte Skogselskapet i Agder, Kystskogbruket, Tredriveren i Agder og Hamran snekkerverksted en rekke
anerkjente arkitekt- og designkontor til skogs for å bli bedre kjent
med den norske eika.
Dagen startet med vandring i eikeskogen og hogst av eik. Videre
gikk turen til sagbruket Vintereik AS hvor man ble satt inn i prosessene med skjæring, tørking og sortering, og så videre til Hamran
snekkerverksted, før dagen ble avsluttet i en stue innredet med
sørlandseik fra gulv til tak.
Deltakerne var arkitekter og produktdesignere fra hele landet og
anerkjente aktører som IKEA og designkontoret Andersen & Voll i
Oslo var representert. De ble kjent med den norske eika sine vekstforhold, kvaliteter og hvilke prosesser den går gjennom før den er
klar til bruk. Sørlandseikas materiale ble beskrevet som kortreist
og bærekraftig av ypperste kvalitet. Treslaget representerer lokal

verdiskaping, identitet og tradisjon, og
diskusjonene gikk på hva den norske eika
egner seg best til, hvordan den kan inngå i
prosjekter og hva som da er viktig.

S KO G S E L S K A P E N E I V I K E N S A M M E N
OM TUR-QUIZ
Skogselskapet i Oslo og Akershus,
Østfold og Buskerud og Telemark har
gått sammen om et tilbud om quiz for
turgåere. Det arrangeres fire quizer frem
til sommeren 2022 – høst, advent, vinter
og vår. Turgåerne må besøke et av de 40
utfartsstedene rundt om i Viken fylke
hvor det er satt opp en plakat med en
QR-kode som gir tilgang til sesongens
spørsmål – i løpet av en av de fire
quiz-periodene.
Alle som registrerer sin e-postadresse
kan vinne fine turpremier, og få beskjed
om når og hvor neste quiz settes ut. Det
er én premie per quiz-runde, og for dem
som deltar i alle fire quizene er det mulig
å vinne selveste hovedpremien: En overnatting i brannvakttårnet på
Linnekleppen – Østfolds høyeste punkt
på 325 meter over havet.
Skogselskapene har utviklet denne konkurransen med støtte fra Aktiv i Viken/
SKOG & MILJØ 3–2021

Viken Fylkeskommune for å motivere flere til komme seg ut på
tur i skogen.
Informasjon om hvilke uker quizen er tilgjengelig, og hvilke
steder man kan oppsøke for å finne den, finnes på
skogselskapet.no/skogselskapets-tur-quiz/
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Kutråkk med naturstiplakater
Siste søndag i august sto Drøbak og
Frogn menighet og Frogn Historielag bak
arrangementet «Kutråkket på Knardal» i
Frogn kommune.
– Vi var samlet rundt 30 personer til
«Sportsandakt» med påfølgende stolpejakt i skogen på Søndre Knardal. I forkant
hadde medlemmer av «Frogn-markas
venner» montert opp 21 av
Skogselskapets vakre infoskilt langs

Konglesanking
nordafjells i år

20

tråkket. Turstien gikk i variert skogsterreng med mange stopp
underveis. Undertegnede guidet «bølingen» og fortalte om steder, trær og historiske begivenheter underveis i den vel fire kilometer lange løypa. Det ble en opplevelsesrik og solfylt dag, forteller grunneier Torill Weiskopf i en e-post til Skogselskapet.
Stien var tidligere et kutråkk mellom nedre Knardal gård og utmarksbeitet Utenga på grenseskillet mellom Froen gård og
Nedre Knardal gård. Kudriften sluttet på 1950-tallet. Her har altså grunneier tilrettelagt en historisk tursti som nå er forsynt med
Skogselskapets naturstiplakater.

Rapportering om blomstring og frøsetting har tradisjonelt fulgt
offentlig skogoppsyn. Rapporteringa er en del av
Skogfrøverkets rutiner rundt frøforsyning og konglesanking. I de
siste årene har et knippe av folk fra Skogkurs, Skogfrøverket og
Skogselskapet overtatt rollen. Skogselskapet i Trøndelag rapporterer nå fra gamle Sør-Trøndelag og Nord-Møre.
– Vi kan berette om meget bra konglesetting både på gran og
furu i de fleste høydelag, bortsett fra de midtre og ytre strøk på
Nord-Møre. Der var det lite furukongler å se, og moderat med
grankongler. I fjellregionen utmerker furua seg med spesielt
god konglesetting. Furua på Røros har tydeligvis bestemt seg
for å gjeninnta tapte areal etter kobbertiden. Kongledannelsen
på furu skjer over 2 år. På Røros blomstrer furua godt i år også,
og det var bra med kongler i fjor. Vi håper på en sommer og
høst som gir nok varme til frømodning, skrev Skogselskapet i
Trøndelag på sin Facebookside i juli.
Og i slutten av august kunne Skogselskapet i Trøndelag formidle at Skogfrøverket forbereder konglesanking nordafjells.
– I Trøndelag er vi noe bedre stilt enn Nord-Norge når det gjelder frø. I Nord-Norge bruker de fortsatt frø fra frøåret i 1970.
Konglesanking er derfor ikke hverdagskost nordafjells.
Skogselskapet i Trøndelag vil bidra så godt vi kan til å fylle frølagrene, og vi håper andre aktører i skogbruket vil gjøre det samme, opplyste Skogselskapet da.
I midten av september var de første kongleprøvene innhentet
og på vei til Skogfrøverket på Hamar.
– Vi venter spent på resultatet. Når det braker løs trenger vi
hjelp til plukking, opplyser Skogselskapet i Trøndelag.
SKOG & MILJØ 3–2021
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D R ØY E 5 M I L L I O N E R P L A N T E R
GIKK TIL FORBRENNING
Oppsummeringen etter vårplantesesongen viser at drøye 5 av de rundt
30 millioner produserte plantene måtte
kasseres. Og snutebillebehandlingen gjør
at disse ikke kan graves ned, men må avfallshåndteres forsvarlig. Dette betyr nye
kostnader og bringer tapet for skogplanteskolene opp mot 10 millioner kroner.
Den største aktøren, Skogplanter ØstNorge på Biri, kom dårligst ut, her måtte
3 millioner av produksjonen på 12,5 millioner sendes til forbrenning. – Det blir et
tøft år, utgiftene til destruksjon kommer
på toppen av tapte salgsinntekter, ekstrakostnader til opplæring og masse små
transportoppdrag. Til sammen beløper
nok dette seg til rundt 6 millioner kroner.
Og alt sammen er en konsekvens av de
strenge innreisereglene under pandemien, sier daglig leder Arne Smedstuen.

Dette og mer om situasjonen hos skogplanteskolene og vårens
plantedugnad kan man lese i siste nummer av fagbladet Norsk
Skogbruk.

Nå kommer
Tenk Tre-stiene
Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra
skog- og trenæringen i Norge. Målet er
å vise hvordan skog og tre kan bidra i
klimakampen. Dette gjøres på flere måter. Blant annet er det utarbeidet en skiltserie som informerer om skog, skogbruk
og klima, og som nå tas i bruk langs stier
og turveier i det ganske land. I løpet av
høsten har over 20 Tenk Tre-stier kommet
på plass rundt om i landet. Det skjer som
er et samarbeid mellom Tenk Tre, grunneiere, allmenninger og Skogselskapet.
Skogselskapet sørger for skilt, skiltrammer og installering.
SKOG & MILJØ 3–2021
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Søndag i skauen med temavandring
I samarbeid med arrangementet
Sagabyen Tønsberg sto Skogselskapet i
Vestfold for «Søndag i skauen» den 12.
september. Gullkronene naturreservat
ved Jarlsberg Hovedgård var dagens mål,
og stamhusbesidder Nicolaus Wedel
Jarlsberg stod for temavandringen. Han
fortalte om Gullkronas historie og mangfold til en svært lydhør og interessert forsamling. Skogselskapet sto for aktiviteter
for barna i form av spikking, saging, kløyving og natursti.
– Det var godt besøkt, og god stemning.
Både barn og voksne tok naturstirunden,
og de andre aktivitetene hadde deltakere
i alderen 2 til 18 år, forteller daglig leder i
Skogselskapet i Vestfold, Anita Sæterøy til
Skog og Miljø.

På Wikipedia kan vi lese at Gullkronene natrurreservat ligger på
slettelandet nordvest for Tønsberg by, på eiendommen til
Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune. Reservatet består av
to nærliggende områder med lauvskog, herunder ask, hegg,
bøk, eik og lønn. Området er meget gammelt kulturlandskap,
med flere gravhauger fra vikingtid og jernalder. Reservatets
egenart krever at det drives noe skjøtsel.

SKOGDAGAR I VESTLAND FYLKE
Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med skogdagar
rundt om i Vestland fylke. Frå 17. august til 7. oktober er det planlagt skogdagar på 12 ulike stadar frå Sunde i Sunnhordland til
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Stad i Nordfjord. Det blir også skogdagar
seinare utpå hausten, så det blir endå fleire skogdagar i vente. Hovudfokuset på
skogdagane er som oftast skogkultur,
ungskogpleie, og tømmerprisar. Me informerer også om skogfond, skogsbilveg og
andre tema som er naturleg å gå inn på.
På skogdagane som normalt varer eit par
timar, vil kommunen, statsforvaltar og
tømmerkjøpar delta, i tillegg til
Skogselskapet.
Full oversikt over planlagte skogdagar i
Vestland fylke kan sjåast på nettsidene
våre.
Er det interesse for skogdagar i ditt distrikt,
kan du ta kontakt med Skogselskapet.
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Studenter på besøk
Det er ikke bare på skoleskogdagene at Skogselskapet møter
elever. I Buskerud og Telemark har de nylig hatt besøk av to klasser med eldre elever/studenter.
I slutten av august besøkte første års studentene fra NMBU på
Ås Skogselskapet i Buskerud og Telemark. Studentene fikk en
god innføring i planteskoledrift, i tillegg til en presentasjon av
Skogselskapet i Buskerud og Telemark.
– Veldig trivelig med neste generasjon skogbrukere, og spesielt
artig er det når de er så vitebegjærlige som dette studentkullet
var, sier daglig leder Karl Henrik Skinstad Berke. I god tradisjon
ble det servert kaffe og is, og studentene fikk høre at isens
vaniljesmak nettopp kan komme fra tømmerstokken, som igjen
kan komme fra en skogplante som er dyrket frem på en
skogplanteskole.
To uker senere hadde skogselskapet igjen besøk. Det var VG2 på
Tomb videregående skole som var på skoletur i Telemark, og i den
forbindelse besøkte de Skogselskapet og Norgesplanter AS på
Gvarv. Her fikk de en grundig gjennomgang av skogplantedyrking
fra A til Å, altså helt fra konglesanking til ferdig leveringsklar plante.
SKOG & MILJØ 3–2021

De 14 elevene har skogbruk som valgfag,
og på rundturen i Telemark fikk de også
besøkt Tinnoset Sag, Cappelen Skoger,
Kulturlandskapssenteret i Hjartdal og sett
på hogstmaskiner i drift.

Skogselskapenes
årsmeldinger
Er du interessert i å lese årsmeldingene fra skogselskapet i din region,
eller fra Det norske Skogselskap, finner du dem nå på nettsiden vår.
Under menypunktet «Om oss» finner du lenke til årsmeldingene.

23

A K T U E LT

Høstaktiviteter
for hele familien
For de som omgir seg med skolebarn eller har dårlig samvittighet for å være mye
borte i jakta, kan det å ta seg en tur ut sammen være en god avkobling til en ellers
hektisk hverdag. Vi har samlet noen forslag som et testet og fungerer for både store
og små. Det er ikke mye som skal til for å få noen gode minner sammen.
TEKST: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

1. SPIKKE
q En skje eller kniv
q Et hjerte, som du kan gi til noen eller
pynte opp med selv
En
q «minkepinne», som betyr å spikke
noe som blir mindre og mindre
q Eller figur som f.eks. et hjerte eller
kanskje en person?

Rekorden på høyde vi
har i høst er på 210 cm,
klarer dere slå den?

2. STABLE KUBBER TIL TÅRN
Har du ei motorsag eller håndsag og tilgang til et tre som kan
brukes, er dette en oppgave du fint kan lage selv.
Kutt opp i forskjellige størrelser, fra små kubber til stammeskiver.
En veldig stor fordel er å få kappene så rette som mulig.
24
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3. KONGLELEKER

4. KUBB

Det finnes mange forskjellige
leker du kan bruke kongler til.
Enten å bruke de som ammunisjon og prøve å treffe et mål
eller en reaksjonslek ved å
holde en kongle, slippe den
og prøve å få tak i den med
samme hånd som du slapp
den med.

Lag ditt eget kubbspill
ved å kombinere nr. 1
og nr. 2. Kutt dine
egne kubber til
kubbspill og spikk
egne figurer. 1 stor til
kongen, 10 kortere
kubber og 6 lengre
pinner til å kaste med.
Lag ditt personlige
preg og navn både
barn, naboen og
svigermor på de forskjellige kubbene.

5. «15 GJELDER»
Denne leken er nært beslektet med
gjemsel. En står og teller, denne personen teller høyt til 15. De som skal
gjemme seg, må begynne ved den
som teller. Når den som teller har
kommet til 15, har han/hun kun lov
til å gå tre skritt for å lete etter folk.
Finner den noen, er de ute av leken.
Når den da ikke finner flere begynner han/hun å telle på nytt, men
denne gangen kun til 14. Før den
begynner å telle roper den høyt «14
gjelder». Alle som er igjen i leken,
må komme frem og ta på den som
teller før de kan gjemme seg igjen.
Slik fortsetter leken til alle er funnet
eller de siste har rukket å gjemme
seg på veldig kort tid. En lek som
egner seg veldig godt på hytta.

6. FINNE FARGER
Se hvor mange farger du finner når
du er ute på tur.
SKOG & MILJØ 3–2021
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N Y T T O G G A M M E LT

NYHETS KLIPPE T
Den gamle skogen er kartfestet
Nr .9-10 September – oktober 1921. 29. aarg.

Litteratur
A Smitt: Beretning om en forstlig
studiereise til Nord-Amerikas
stillehavskyst. (Meddelelse nr. 5 fra
Vestlandets forsøksstation).
Fylkesskogmester Smitt gav
tidsskriftet allerede i juni-juli heftet
iaar en meddelelse fra denne reise
(Alaskaindtryk sommeren 1916),
hvorom der altsaa nu foreligger
denne utførlige beretning. Maalet
var undersøkelse av vestamerikanske
skogtrær i kysttrakterne av de
nordvestlige Forenede Stater, British
Nordamerika og eventuelt Syd-Alaska
for at skaffe paa det rene, hvorvidt
og i hvilken udstrækning træslag
fra denne del av det amerikanske
kontinent kunde finde anvendelse
i skogplantningen på Vestlandet;
derhos skulde eventuelt skaffes frø
og paalidelige frøforbindelser for vort
fremtidige behov.
Beretningen viser, at hr. Smitt har
nyttet tiden godt. Foruten oversigt over
de utførte reiser faar man topografisk
og klimatologisk beskrivelse av de
bereiste strøk samt indgaaende
utredning om de viktigste træslag som
efter forfatterens mening egner sig til
forsøk hos os. Fornødne oplysninger
om resultaterne fra forsøk andetsteds i
Europa er derhos samlet og indordnet
under beskrivelsen av hver enkelt
træslag. Rikt billedstof og tabeller.
Arbeidet maa anbefales alle, som har
interesse av disse viktige spørgsmaal
og vil formentlig kunne erholdes ved
henvendelse til Vestlandets forstlige
forsøksstation.
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Landbruks- og matdepartementet har nylig lagt fram rapporten Den eldste skogen og nøkkelbiotopene. Her bekreftes
Landskogtakseringens tall om at arealet og andelen gammelskog øker i alle landsdeler. Det konkluderes med at det ikke er
behov for noen ny, egen kartlegging av denne skogen, men
at all skog over 100 år nå skal synliggjøres i Nibios database
Skogportalen.
Rapporten er en oppfølging av Skogmeldingen som ble lagt
fram i 2016, og av Stortingets behandling av denne. I meldingen sto det som kulepunkter under «regjeringen vil»:
• Kartlegge hvor den eldste skogen finnes, for å sikre god forvaltning av denne.
• Sammen med skognæringen utrede hvilke tiltak som er mest
hensiktsmessige for økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper.
Det framholdes iblant at skogbruket er i ferd med å hogge de
siste gammeskogene og at det er lite igjen av den «opprinnelige» skogen. Rapporten beskriver en annen virkelighet. Ved
hjelp av Landskogtakseringen og den såkalte resultatkontrollen
for foryngelseshogster er arealet der det er foretatt «åpne hogster» (flatehogst + frøtrestillinger) beregnet til ca 350 000 daa
årlig i perioden 1987 til 2018, det utgjør rundt 0,4 % av landets
produktive skogareal. Om disse tallene er representative for
hele perioden etter at bestandsskogbruket ble innført rundt
1950, betyr det at det er foretatt slike hogster på 24–26 millioner daa, noe som bare tilsvarer rundt 30% av det produktive
skogarealet. Tidligere har det blitt presentert langt høyere tall.
En annen viktig miljøparameter er mengden død ved i skogen.
Her konstaterer rapporten at mengden av dette øker ubønnhørlig med ca 3 % årlig. Total mengde død ved i de norske
skoger er beregnet til 93 millioner m³, det tilsvarer 12 m³ pr haa.
Det er ifølge rapporten 20 % mer enn i Sverige og hele 65 %
mer enn i Finland. Og det liker de rødlistede artene:
Norsk rødliste for arter 2015 viser at det har vært en reell nedgang
i tallet på arter i skog som er vurdert som truet. Dette skyldes blant
annet at vi har fått mer kunnskap om artene, og også en økning
i mengde død ved, økning i andel grove trær blant alle treslag og
økning i omfanget av gammel skog, står det i rapporten.
Rapporten, som ble presentert uten brask og bram i begynnelsen av juli, er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet
og Klima- og miljødepartementet i fellesskap.
Norsk Skogbruk nr 7/8 2021
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SSKKOOGG & MMI LI JLØJ - B I L D E T
FULL KONSENTRASJON
Stabling av klosser var en
av aktivitetene i forbindelse
med stubbekonsertene i
Sogn og Fjordane og er en
morsom utfordring for store
og små.
Foto: Skogselskapet i Sogn
og Fjordane

HAR DU ET BILDE DU VIL DELE MED OSS?
Send det til info@skogselskapet.no Kanskje kommer det på trykk!
SKOG & MILJØ 3–2021
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Nye naturstiplakater
Antallet friluftslivs-glade folk har økt
de siste årene og det er gledelig at
enda flere kjenner nytten av naturen!
Med dette mener Skogselskapet at det er
viktig å informere om hvilke retter og plikter
som følger med bruken av skog og natur.
Vi har i den sammenheng laget tre nye skilt.

Velkommen til skogen – husk å ta hensyn

Allemannsretten sikrer at alle kan nyte naturen i Norge,
men husk at det ikke er fritt frem for alt. Gjennom
sporløs ferdsel bidrar du til at andre også får en god
opplevelse.
• Forlat rasteplassen i den stand du ønsker å finne den.
• Ta med søppel ut av skogen og unngå unødvendig
slitasje.
• Lag gjerne et bål, men kun når forholdene er trygge.
Finn helst en bålplass som allerede er brukt. Det er
generelt bålforbudet fra 15.april til 15.september.

• Ta hensyn når du henger opp hengekøye – velg solide
trær og ikke skad barken.
• Hold hunden i bånd. Det er generell båndtvang fra
1. april til 20. august.
• Hvis du må på do, trekk litt unna stien og grav ned
eller steinlegg etterlatenskapene dine.
• Vil du bygge hytte, lage sykkelsti eller lignende, må du
ta kontakt med grunneier først.
Husk at det er noen som eier skogen og at du er her som
en velkommen gjest!

God tur videre!

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo.
www.skogselskapet.no
Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal

sporløs ferdsel
• Alle kan nyte naturen i Norge, så du må bidra til at andre
også får en god opplevelse.
• Forlat rasteplassen i den stand du ønsker å finne den.
• Ta med søppel ut av skogen og unngå unødvendig slitasje.
• Lag gjerne et bål, men kun når det er tillatt og forholdene
er trygge. Finn helst en bålplass som allerede er brukt.
• Hvis du må på do, trekk litt unna stien og grav ned eller
steinlegg etterlatenskapene dine.
• Ta hensyn når du henger opp
hengekøye – velg solide trær
og ikke skad barken.
• Husk at det er noen som eier
skogen og at du er her som
en velkommen gjest!
God tur videre!

Allemannsretten
I Norge har vi, i motsetning til i mange andre land, en hevd
vunnen og lovfestet rett til ferdsel i utmark. Friluftsloven gir
adgang til fri ferdsel i skog og utmark hele året.
Motorisert ferdsel i utmark er forbudt uten spesiell tillatelse.
For å utøve jakt og fiske kreves det tillatelse fra grunneier eller
de som disponerer jakt- og fiskerettighetene.
Bœr og sopp er frie goder som kan høstes av alle. Vanlige
blomster er det også lov å plukke. Det er lov å ro, padle,
seile og bade i elver og vann. Skogsvegene kan benyttes
fritt til fots, på ski, på hest og på sykkel.
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Etter Friluftsloven har skogplantefelt status som
utmark. Men vi minner om at enhver som ferdes
på annen manns grunn skal opptre hensynsfullt
og med tilbørlig varsomhet og ikke skade miljøet.
Vis hensyn når du ferdes i naturen!

Send eventuelt e-post til
info@skogselskapet.no
for pristilbud.
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Aluminiumsskiltene kan bestilles i nettbutikken vår:

skogselskapet.no/shop/

