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mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Siden 1898 har selskapet utviklet seg fra i starten å sørge for helt
nødvendig skogreising til nå å jobbe med bevisstgjøring rundt skogens viktige rolle i kampen for et bedre klima.
www.skogselskapet.no
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Skogselskapet
fremover – sammen!
1. juni var alle de 16 fylkesskogselskapene og representanter for mange
av våre medlemsorganisasjoner samlet til fysisk Landsmøte på
Gardermoen. Det var et stort engasjement for skogsaken, som kom
tydelig og godt frem i de ulike debattene. Den positive stemningen som
var på landsmøtet, viser at vi er på god vei inn i fremtiden – sammen!

og gjøre felles satsing for fremtiden. Dette var
et viktig skritt i riktig retning som gir gode
forutsetninger for det videre arbeidet i
organisasjonen. Les mer om saken og annet fra
Landsmøtet i artikkel på side 4 i bladet.

Først, takk for den tilliten som dere viste oss - ved enstemmig gjenvalg av
undertegnede og øvrige til styret, som valgkomiteen hadde innstilt som
tillitsvalgte i organisasjonen. Vi har bygget et lag som sammen har skapt
resultater den siste tiden og gjennom kontinuitet og innsats skal vi
fortsette dette målrettede arbeidet – til skogens og Skogselskapets beste.

Erfaringene så langt med vårt prioriterte
satsingsområde knyttet til Skog & Skogbruk,
gjennom innsatsen som nå legges ned i et mer
«stedstilpasset skogbruk» viser viktigheten av å
nå ut med faktabasert og objektiv informasjon
til de ulike brukergruppene som er opptatt av
skog og skogbruk. Vi vil fortsette dette arbeidet
og gjennom dette bidra til å sikre mer robuste
skoger - som både er tilpasset klimaendringene
og som kan dekke de ulike funksjonene skogen
skal ha.

Landsmøtet gjennomføres hvert andre år, og gir dermed rom for både å
se tilbake på hva vi har oppnådd, hvorfor og hvordan. Samtidig gir disse
erfaringene et godt grunnlag for å planlegge videre, gjennom føringer
og signaler som møtet stiller seg bak. Styret og administrasjonen får
nødvendige innspill til prioriteringer som er viktige for å rigge virksomheten på beste måte i perioden vi har foran oss.

Ha en riktig god sommer!

q

Utover de ordinære sakene på årets møte, så var styrets anbefalinger
knyttet til felles medlemskategorier og kontingentsatser for disse, den
viktigste saken som skulle behandles. En intensiv og omfattende prosess
i forkant – med informasjonsmøter, høringsrunder og egen arbeidsgruppe, har gitt forankring og eierskap i organisasjonen, samtidig som
styret har fått verdifulle innspill til løsninger og opplegg. De ulike medlemskategoriene og kontingentsatsene er ikke avgjørende i seg selv, men er
viktige som virkemidler for å strømlinjeforme og styrke organisasjonen i
vårt ideelle arbeid som skogens vokter. Debatten som fulgte saken viser
ulikhetene som finnes rundt om i vårt langstrakte land, men det at et
samlet Landsmøte deretter ga sin tilslutning til opplegget for felles
medlemskategorier og kontingentsatser viser at vi evner å stå sammen
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En aktiv og allsidig
organisasjon samlet
til Landsmøte
Engasjementet var stort da Skogselskapets utsendinger til Landsmøtet var samlet på
Gardermoen den første dagen i juni. Det var første gang etter pandemien at Landsmøtet
ble avholdt fysisk, for to år siden ble det avholdt med noen få til stede i salen og resten
deltagende på Teams.
TEKST: ASTRI KLØVSTAD FOTO: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

Styreleder Line Henriette Holten og administrerende direktør Trygve
Enger la naturlig nok vekt på arbeidet som gjøres for barn og unge i sin
landsmøtetale, som de holdt i fellesskap.
– De er framtidens beslutningstakere, som Holten sa. Enger påpekte at
for organiserte aktiviteter på fritiden er barna avhengig av at foreldrene
melder dem på og følger dem opp, og at det derfor er stor variasjon i hva
barna får vært med på, om noe. Mens for det som foregår i skoletiden
stiller alle likt. I fjor hadde Skogselskapet hele 20 000 skolebarn med på
skoleskogdager.
De var også innom arbeidet som gjøres for skogselskapets 8000
medlemmer og for allmennheten.
– Allemannsretten og -pliktene er et tema som har gått igjen på alle
styremøtene i 2021. Pandemien har resultert i at enda flere benytter skog
og natur som arena for trening, rekreasjon og friluftsliv – og ansvaret som
følger allemannsretten er derfor viktig å løfte fram. Skogselskapet har
også tatt skog og skogbruk inn som ett av våre tre satsingsområder. I dette
har vi sett de spennende mulighetene som ligger i stedstilpasset
skogbruk. Vi mener at det aktiviserer vårt formål, både ved å legge til
rette for allmennheten og for et godt skogbruk, sa Holten.

STEDSTILPASSET SKOGBRUK BLIR SENTRALT
– Stedstilpasset skogbruk er ikke noe nytt, det er et begrep som vi
kjenner fra lang tid tilbake. Men det som er så fint med det er at det er
akkurat like relevant enten vi befinner oss i Skogselskapet i Finnmark eller
i Skogselskapet i Østfold. Og det er aktuelt både med tanke på biologi og
økologi, men også økonomi og det skogfaglige. Og sist, men ikke minst,
med tanke på alle de ulike interessegruppene som er påvirket av det
skogbruket vi utøver, sa Enger og la til at temaet har fått økt oppmerksomhet den siste tiden.
Holten understreket at den faglige samtalen og bevisstheten om stedstilpasset skogbruk nå skal over i en fase hvor kunnskap og informasjon om
dette deles med allmennheten, men også med politikerne slik at det kan
4

legges til rette for en større forståelse for de
ulike sammenhengene.
De to var også innom vår nye digitale hverdag
som pandemien tvang oss inn i, men som vi nå
nyter godt av ved å kunne ha møter og arrangementer også på nett.
Etter landsmøtetalen gikk Trygve Enger raskt
gjennom årsmeldingene for 2020 og 2021 og
kunne fornøyd konstatere at det er fantastisk
hva vi får til sammen!
Debatten blant årsmøtedelegatene favnet
bredt, fra forslag om å videreutvikle en egen
klimakalkulator, via spørsmålet om et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning kan
være aktuelt, til innspill om at Skogselskapet
også burde kunne legge til rette for folk med
nedsatt funksjonsevne i skogen.

FELLES MEDLEMSKONTINGENT VEDTATT
Men det som engasjerte aller mest var nok
spørsmålet om en felles medlemskontingent
og felles medlemskategorier. Dette var en egen
sak på agendaen og den ble lagt fram av nestleder i styret i DnS Lars Henrik Sundby. Han har
ledet arbeidsgruppa som har jobbet med dette.
Med felles medlemskategorier og
kontingentsatser vil det være enklere å kjøre
landsdekkende satsinger på medlemsverving,
og man kan ha standardiserte løsninger på
oppgaver som de enkelte fylkesskogselskapene
i dag bruker tid på lokalt. Dermed kan det i
neste omgang bli mulig å sette oppgaver som
SKOG & MILJØ 2–2022
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LANDSMØTE 2022: Styreleder og
direktør holdt landsmøtetale
sammen da om lag 50 delegater og
ansatte var samlet på Quality Airport
Gardermoen i begynnelsen av juni.

medlemshåndtering bort til ett fylkesskogselskap eller til DnS og dermed frigjøre tid og
ressurser lokalt. Dette siste var ikke et konkret
forslag nå, men ble nevnt som en mulighet.
I debatten kom det fram at de aller fleste mente
dette var en løsning for framtida. Men det er store
ulikheter i satsene for medlemskontingenten
per i dag, og det er også stor forskjell i antall
medlemmer fra et fylkesskogselskap til et annet,
og for enkelte var derfor det å øke kontingenten
opp til det foreslåtte fellesnivået en utfordring.
Også spørsmålet om livsvarige medlemmer ble
debattert. Dette er en medlemsform som man
samlet går bort fra nå. De som har livsvarig
medlemskap vil beholde det, men ingen nye
slike medlemskap vil bli tegnet. Og de som har
slike medlemskap vil bli oppfordret til å betale
en årlig kontingent.
Innføringen av felles kategorier og satser ble
vedtatt og innebærer en endring i vedtektene
for DnS som også ble vedtatt. Nå må alle
fylkesskogselskapene endre sine vedtekter
tilpasset dette. Det må skje senest i løpet av
2023, da de skal gjelde fra 1.1.2024.
De nye medlemskategoriene med satser framgår av boksen til høyre. Det ble også vedtatt å
endre den felles medlemskontingenten som
skal betales inn til DnS per årlig betalende
medlem fra kr 100,- til 200,-. Denne har stått
uendret siden 2012 og skal blant annet dekke
produksjon og utsendelse av medlemsbladet
og basiskostnader for medlemssystemet.
SKOG & MILJØ 2–2022

NYTT STYRE
Landsmøtet ble avsluttet med valg, og valgkomiteens innstilling ble klappet
igjennom uten motkandidater. Det nye styret består etter dette av:
Line Henriette Holten, gjenvalgt som leder
Lars Henrik Sundby, gjenvalgt som nesteleder
Terje Kolstad (Møre og Romsdal), gjenvalgt
Anders Hals (Buskerud og Telemark), ikke på valg
Simen Gjølsjø (NIBIO), ikke på valg
Marte Friberg Myre (Innlandet/Skogfrøverket), ny
Ole-Christian Løchen (ansattes representant), ny
Varamedlemmer:
Elma Liane (Agder), gjenvalgt
Ann Hege Hanstad, (Troms), ny
Ruben Bøtun, (ansatt), ny
Rannveig J. Kristiansen (ansattes repr.) og Tonje Refseth gikk ut av styret
og ble takket for innsatsen av Line Henriette Holten.
Terje Engvik ble valgt som Landsmøtets nye ordfører etter at Hans Olav Lahus
gir seg. Lahus ble også behørig takket av av Holten. Som ny varaordfører
etter Terje Engvik ble Eva Skagestad (Statsforvalteren i Innlandet) valgt. q

FELLES MEDLEMSKATEGORIER OG SATSER GJELDENDE
FRA 1.1. 2024 OG FRAM TIL LANDSMØTET 2024
Ordinært medlem m/medlemsblad:
kr 450,- per år
Familiemedlemskap m/medlemsblad:
kr 500,- per år
Ungdomsmedlem m/medlemsblad (til fylte 25 år):
kr 250,- per år
Organisasjoner/lag/institusjoner: opp til fylkesskogselskapene å fastsette
lokalt.
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Skog & Tre
på ordentlig
Etter to år der Skog og Tre-konferansen ble gjennomført digitalt og unnagjort
på et par timer, var det endelig mulig å møtes igjen. To dager til ende.
TEKST OG FOTO: ASTRI KLØVSTAD

I underkant av 300 personer hadde satt av begge eller en av dagene til
denne happeningen i begynnelsen av juni. Av disse var det 14 studenter,
en gruppe som nok arrangørene hadde ønsket var større. Takket være
sponsing fra Velg Skog var en egen konferansepakke til svært redusert
pris tiltenkt disse, men hadde altså kun appellert til noen få. Ellers var det
mange kjente fjes å se for de som har vært med noen år, men heldigvis er
også noen nye kommet til.
6

Det var annonsert at både Landbruks- og
matministeren og Næringsministeren skulle
komme og holde åpningstale. Men statsråder
er travle folk, og det har skjedd mer enn en
gang at de i siste liten har meldt forfall og sendt
en statssekretær isteden. Etter koronapandemien har et alternativ til statssekretærSKOG & MILJØ 2–2022
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PLENUM: Skog & Tre samlet nesten 300 deltakere
som blant annet fikk med seg næringsminister
Jan Christian Vestres tale på skjerm.

skogindustrien. Uten å kunne vise til en pålitelig strøm av virke fra skogen
til industrien vil det være risikabelt å gjøre store investeringer i eksisterende eller ny industri i Norge, sa hun.
Borch var også opptatt av at vi både må utnytte avvirkningspotensialet i
skogen, men også at skogressursene må bygges opp igjen. Og at tilgangen på råstoff må være basert på et tvers igjennom bærekraftig
skogbruk.
– Jo sterkere næringen står i sin etterlevelse av miljøstandardene og i sin
utvikling av eget regelverk, jo svakere står argumentene for et detaljert
og inngripende offentlig regelverk. Denne balansen har næringen tatt på
alvor, og jeg er glad for å se at det er enighet om et forslag til revidert
PEFC skogstandard som nå er ute på høring, sa hun, og roste Glommen
Mjøsen Skog og Statskog som har innført bærekraftsrapportering. – Jeg
tror det er en styrke å være transparent og etterprøvbar i sitt bærekraftsarbeid, ikke minst på miljøsiden. En slik rapportering gir mulighet til å
synliggjøre egne fremskritt på området og gir en offensiv innfallsvinkel til
miljøarbeidet, fortsatte hun.
Borch nevnte også at regjeringen vil satse på å utvikle skogsveinettet for
å redusere transportkostnadene og dermed øke den norske skogindustriens
konkurranseevne i forhold til andre land. Og som en pasning til næringsministerens tale fortalte hun at regjeringen har satt i gang et arbeid med
et grønt industriløft og et veikart som skal vise hvordan dette skal se ut.

GRØNT INDUSTRILØFT

opptredener dukket opp, nemlig digital
deltagelse. Så selv om Jan Christian Vestre ikke
kom til Gardermoen, fikk deltakerne se og høre
talen hans.

– GOD SKOGPOLITIKK ER GOD
NÆRINGSPOLITIKK, GOD
DISTRIKTSPOLITIKK OG GOD
KLIMAPOLITIKK
Men Sandra Borch kom. Hun snakket varmt om
skog- og trenæringa – en viktig distriktsnæring
som skal spille en helt sentral rolle i den omstillingen samfunnet står i til et mer fornybart
samfunn, som hun sa.
Hun var naturlig nok innom den ekstraordinære
situasjonen som har oppstått med krig i Ukraina
i kjølvannet av en flere år lang pandemi, og
nevnte spesielt kostnadsøkningen for entreprenører og transportører, og deres viktige rolle.
– En sikker og langsiktig tilgang til råstoff er en
grunnleggende forutsetning for å utvikle
SKOG & MILJØ 2–2022

Jan Christian Vestre var ikke sen om å plukke opp den tråden i sin tale.
– Denne regjeringen skal spille på lag med industrien. Vi har vært tydelig
på at vi skal føre en aktiv næringspolitikk, og i Hurdalsplattformen har vi
sagt at det er et mål å legge til rette for at fremtidsrettet industri etablerer
seg i Norge. Det leverer vi på nå. Før sommeren vil regjeringen legge fram
et handlingsrettet veikart, som vi har kalt «Vegkart for grønt industriløft».
Grønt industriløft er et fellesprosjekt som skal stake ut retningen for å
styrke norsk industris muligheter i det grønne skiftet. Vi skal rett og slett
skape større verdier og flere lønnsomme jobber i industrien, øke de
grønne investeringene og eksporten fra industrien, samtidig som vi
kutter klimagassutslipp i raskt tempo på veien mot nullutslippssamfunnet, ramset han opp i sitt sedvanlige heseblesende tempo.
– Innsatsen skal rettes mot fremtidsnæringer som batterier, hydrogen,
havvind og CO2-håndtering. Men det grønne skiftet handler langt ifra
bare om å utvikle nye næringer, det handler vel så mye om å videreutvikle næringene vi allerede har. Derfor er nettopp både prosessindustrien og skog- og trenæringen og bioøkonomien sentrale innsatsområder i veikartet. Her vil det skje store ting fremover, fortsatte han.

UTVIKLER VIRKEMIDDELAPPARATET
Hvordan et slikt løft skal finansieres forklarte han med både å mobilisere
mest mulig privat kapital, men også med at staten gjennom det samlede,
næringsrettede virkemiddelapparatet skal stille opp for å få fart på industriinvesteringene. – Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av virkemiddelapparatet for å få mer effekt av innsatsen, og spisse og forbedre

7

A K T U E LT

DIREKTØRER OG STATSRÅD: Landbruks- og
matminister Sandra Borch holdt åpningstale. Her
flankert av representanter for arrangørene, Per
Skorge i Skogeierforbundet og Trygve Enger i
Skogselskapet.

innsatsen mot grønn omstilling. Noe av det første vi gjorde i fjor høst var
å lansere en ordning med grønne vekstlån, vi sørget for en betydelig økt
deltakelse i InvestEU og vi økte rammen for Nysnø Klimainvesteringer.
Gjennom blant annet bioøkonomiordningen, Grønn Plattform, Enova og
forskningsmidler har vi gode virkemidler som fremmer grønn industri og
skog- og treindustrien, sa han.
Han var også opptatt av at vi må lykkes med økt eksport. – Regjeringen
har satt eksportarbeidet høyt på dagsorden. Tidligere i år lanserte jeg
storsatsingen «Hele Norge eksporterer». Vi skal igangsette fem til ti større
eksportsatsinger. To er allerede kjent – havvind, og mer og grønnere
maritim eksport. For å identifisere de neste store eksportsatsingene
oppretter vi Nasjonalt Eksportråd, bestående av representanter fra
næringslivet og partene i arbeidslivet. På den måten vil vi sikre tett dialog
og involvering fra dem som har skoene på, sa han.

STORT SETT ENIGE POLITIKERE
I plenumssesjonen som også inneholdt fagforedrag av mer overordnet
art, var det også en politikerdebatt der Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, Alfred Bjørlo fra Venstre og Torgeir Knag Fylkesnes fra SV deltok.
Hannah Gitmark var ordstyrer for formiddagsseansen den første dagen
og ledet også denne debatten. Og det var ikke mye uenighet å oppdrive
8

mellom dem. Men mens representantene fra
Venstre og SV var opptatt av at oljenæringa
legger beslag på for stor andel av både kapital
og menneskelige ressurser og at dette går på
bekostning av fastlandsindustrien, mente
Kjølmoen fra AP at den verdiskapingen olje og
gass skaper, gir oss enorme verdier som vi kan
bruke på andre områder i samfunnet. Han
mente derfor at å sette næringene opp mot
hverandre ble en kunstig tilnærming. Alle var
enige om at staten må ha en aktiv rolle i næringspolitikken, men ikke en hovedrolle. Og alle
mente at tydeligere krav om bruk av tre i
nybygg er det viktigste virkemiddelet for å få
opp innenlands foredling og bruk av trevirke.
– Hva er forskjellen mellom dere, egentlig?
spurte Hannah Gitmark til slutt.

TILBAKE I KJENT SPOR
På ettermiddagen på dag en og formiddagen
på dag to kunne deltakerne som vanlig velge
mellom tre parallelle sesjoner med et bredt
utvalg av temaer, fra sirkulære byggsystemer, til
naturkrise og nye muligheter i skogindustrien.
For å nevne noe. Og på kvelden var det
konferansemiddag med underholdning og
utdeling av Eidsvold Værks skogpris. Denne
gangen gikk den til Norskogs Erling Bergsaker.
I det hele tatt, Skog & Tre var tilbake slik vi
kjenner det fra før pandemien, som et viktig
treffpunkt og en arena for faglig oppdatering.
Skogeierforbundet og Skogselskapet som i
felleskap står som arrangører har ikke glemt
sine kunster og kan si seg godt fornøyd med
årets arrangement. q
SKOG & MILJØ 2–2022
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NATURSTUDIER: Lærerne i dypt fokus. Registrering av arter og hvor vanlige de er.

Naturen som
læringsarena
Skogselskapet og flere andre aktører
samarbeider med Norsk Friluftsliv om praktiske
og inspirerende seminarer regionalt for lærere
og andre ansatte i skolen.
TEKST OG FOTO: K JERSTI AURORA KOLSTAD
FARGERIK: Kartlegging av biologisk mangfold.

Målet med seminarene er å gi lærere og annet personale i skolen verktøy
som fremmer elevens skaperglede, engasjement og utforskertrang.
Lærerne får verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive
læringsmetoder i uteklasserommet.
Hittil i år er det gjennomført to seminarer, på Skaret i Møre og Romsdal,
og på Breivoll Gård i Ås. I slutten av august er det Norsk skogmuseum på
Elverum som står for tur. Seminarene har vært fulle av engasjerte lærere
som setter pris på å få enkle og gjennomførbare verktøy å ta med til
skoleklassene, noe som viser et behov for flere av disse samlingene.
En dag med praktiske, sanselige og artige oppgaver kan inspirere til å ta
disse i bruk i egne klasser, og terskelen for å gjennomføre er lav når en
får verktøyene med seg. For Skogselskapets medarbeidere er det en stor
glede å få være med å bidra til at enda flere barn kan gjennomføre
skoledager utendørs med mer bevegelse, glede og undring. q
SKOG & MILJØ 2–2022

«Når teoritungt fagstoff
flyttes ut i den virkelige
verden, får elevene lære
med alle sansene. Slik gir
naturen som læringsarena
en unik mulighet for
dybdelæring i praksis.»
Norsk Friluftsliv.

9

A K T U E LT

ELVEKRYSSING: Ingen høydeskrekk å spore hos
denne gjengen fra Kjeller vgs.

59° Topptur
arrangert igjen

Den 11. mai gikk startskuddet for vårens vakreste eventyr, på Kalnes vgs i gamle Østfold.
Med sju naturbruksskoler representert, hele 19 lag og med en naturbruksløype ut av
dimensjoner ble det en uforglemmelig dag for elever, lærere og næringsaktører.
TEKST: INGVILD FLIFLET, SKOGSELSKAPET I BUSKERUD OG TELEMARK

Konkurransen startet ved Agnalt skole, derfra
bar turen sørover mot Kalnes vgs. Underveis i
løypa svarte lagene på ti teoretiske naturbuksspørsmål og de fikk ti praktiske oppgaver fra
ulike næringsaktører. Før første post skulle
lagene krysse Glomma for første gang, her
møtte de en spektakulær og ikke minst høy bro,
ved Sølvstufossen.
Motorikk, hastighet og kraft ble satt på prøve
fra første stund når lagene skulle bytte kjede på
motorsaga, kaste ei motorsag så langt de klarte
og artsbestemme treslag.
Fra skog til hest er veien kort, og nå skulle kunnskaper om gammelt hesteutstyr testes. Ti ulike
redskap som før var en stor del av bondens
hverdag, var lagt frem. Lagene imponerte stort
med god kunnskap om redskapene. Og med
stor mestringsfølelse i sekken, bar det videre.

TIL VANNS OG TIL LANDS
Nå skulle Glomma igjen krysses, men det var
ingen bro i sikte. Kanoer, årer og redningsvester
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lå klart til en vind- og bølgefylt krysning av elva. Trygt i land ventet en
redningsoppgave, en dukke (heldigvis) uten hjerteslag måtte gjenopplives
hele 19 ganger. Lagene gjennomførte igjen med glans, og vi sitter med en
følelse av at morgendagens naturbrukere tar sikkerhet og HMS på alvor.
I tørrere omgivelser og med enda tørrere pellets lærte lagene hvor mye
varme man kan få av å brenne 1 kg pellets. Lagene fikk også kjenne på
hvor varm man selv kan bli av å transportere pellets kun ved hjelp av
hendene.
Hvor nevenyttige lagene var ble også testet da hvetekorn skulle males til
mel, på den gamle, gode måten. Her måtte lagene også artsbestemme
ulike kornsorter.

EL-SYKKEL OG SKOGSMASKIN
Tid er penger, og nøyaktighet er tid. El-syklene sto klare, og lagene skulle
sykle nøyaktig i åtte minutter. Samarbeid, konsentrasjon og nøyaktighet
var en viktig faktor for å sykle så nære åtte minutter som mulig. Ut ifra
resultatene kan vi ikke si annet en at disse 160 naturbrukselevene virkelig
har kontroll på tidsbruken.
Motorduren kunne høres i det fjerne, og lassbæreren sto klar til presisjonskjøring med krana. Stabling av kubber krever god motorikk og konsentrasjon, samtidig som matte, beregning og nøyaktighet ble utfordret da
lagene skulle volumberegne en tømmerstokk.
SKOG & MILJØ 2–2022
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PALLEN: Øverst på (Euro)pallen troner Kalnes vgs. med Det gyldne gevir. De andre finalelagene var Tomb, Kongsberg og Buskerud.

Etter en liten gåtur gjennom skogen sto hesten klar på beitet. Lagene
måtte forklare hvor man finner ulike ting på hesten, kunnskap om anatomi
til ulike dyr er viktig å besitte for en god naturbruker.

PRESISJON MED HAGLE OG TRAKTOR
Heldigvis brydde hesten seg lite om skuddene i det fjerne. En god
naturbrukselev må også kunne litt om jakt, derfor ble de utfordret på
leirdueskyting. Treffprosenten var imponerende høy, og få leirduer
overlevde de ca. 120 skuddene som ble avfyrt i løpet av dagen.
Målgangen nærmet seg, men først skulle traktor- og smaksløkferdigheter
utfordres. Med lasteapparatet på traktoren skulle elevene flytte en pall med
en bøtte fylt med vann gjennom en krevende løype uten at vannet rant
ut av bøtta. I tillegg fikk lagene smak av ulike oster de måtte navnsette.
Endelig kunne lagene ta sjarmøretappen inn mot mål og stolt si at de
hadde gjennomført 59°Topptur 2022.

KALNES TIL TOPPS
Etter en fartsfylt, utfordrende, morsom og uforglemmelig konkurranse,
fortjente både lagene, lærere, postmannskap og sponsorer en skikkelig
naturbruksfestmiddag. Helgrillet villsvin, grillet kalv og godt tilbehør ble
servert.
Etter middagen gjensto kun den store finalen. I finalen var lag fra Tomb
vgs, Kongsberg vgs, Buskerud vgs og Kalnes vgs representert i kampen om
å bli den beste naturbruksskolen i Viken. I kjent farmen-stil med kniver for
riktige besvarelser, omringet av heiarop fra medelever, lærere og inviterte
gjester ble en nervefylt kamp avgjort. Til slutt sto Kalnes vgs igjen med
flest kniver og kunne heve det gyldne gevir og smykke seg med tittelen
årets beste naturbruksskole i Viken.
SKOG & MILJØ 2–2022

VARIERT: Padling, pelletsbæring og artsbestemmelse
var noen av oppgavene.

Etter en overnatting ute i det fri, gikk turen til
Inspiria Science center. Der fikk elevene et
foredrag om klima og landbruk, etterpå fikk de
utforske utstillingene på senteret.
Stor takk til postmannskaper og sponsorer for
hjelp til gjennomføring av konkurransen og til
Inspiria og Klima Østfold for en flott avslutning
på 59°Topptur 2022. q
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KONTROLL: Med snor og mange øyne til å telle ble plantetettheten kontrollert.

En dag med 280
unge skogplantere
Den store plantedagen var en stor suksess da den ble arrangert i et samarbeid
mellom Tenk Tre og Skogselskapet i fjor. I år fulgte Skogselskapet opp med et
tilsvarende arrangement.
TEKST: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

Nå er jo ikke skogplanting noe nytt for
Skogselskapet. Det var som kjent behovet for
skogplanting som lå bak stiftelsen av
organisasjonen vår for 124 år siden. I dag er
skogplanting eller alternativ foryngelse av skog
etablert som fast rutine for skogeier når skogen
avvirkes. Men for folk flest er det en litt mer
eksotisk aktivitet, og Skogselskapet inviterer
derfor fortsatt skoleklasser til å være med på
dette på våren.
12

19. mai i år var 280 elever og lærere ute og plantet trær sammen med
Skogselskapet forskjellige steder i landet.
På ni steder i Norge ble det arrangert plantedag denne våren. Det var
fylkesskogselskapene i Oslo & Akershus, Vestfold, Hedmark, Østfold,
Buskerud & Telemark, Trøndelag, Helgeland og Oppland som sto for disse
arrangementene.
Elevene lærte samtidig om fotosyntesen, at disse trærne skal ta opp mye
CO2 og bli til planker, papir, klær og mye mer for de neste generasjonene.
Også i år ble arrangementet støttet av Tenk Tre. q
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UTEDAG: 280 elever og lærere fikk ny kunnskap om og erfaring med skogplanting, og en fin skoledag ute i det fri.

SKOG & MILJØ 2–2022
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VADING: Deltagerne fikk prøve seg på vading over bekken og kjenne litt på strømmen, med god sikring og veiledning.

Beiarn skole reiste
langt – og vant!
Finalen i Skoglekene 2022 fant sted hos Anno Norsk Skogmuseum onsdag 8. juni.
Det ble en tett «kamp» mellom de 11 finalelagene, men til slutt var det Beiarn
barne- og ungdomsskole fra Nordland som gikk av med seieren, tett fulgt av Bell
skole og Steinerskolen på Rotvoll, begge fra Trøndelag.
TEKST: TORE MOLTEBERG FOTO: MAY-SYLVI SKINNERLIEN

TIL TOPPS: Vinnerlaget fra Beiarn
barne- og ungdomsskole med trofeet.
Her sammen med flere fra skolen.
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MOSER: Hos Tore Molteberg var oppgaven å artsbestemme moser ved hjelp av bestemmelsesnøkkel.

NYUTDANNET: Fire gode skogbrannvoktere.

SAMARBEID: På en post skulle deltagerne samarbeide
om å lage et rektangel ved hjelp av tau og
kommunikasjon med bind for øynene.

Skog og Vann – tilbake
til «normalen»
Etter et par år med pandemi og restriksjoner
var det igjen duket for Skog og Vann i full skala.
Gjennom seks dager i juni deltok over 3000
skoleelever og 420 lærere på Skog og Vann.
TEKST OG FOTO: TORE MOLTEBERG

BRENNVERDI: I bioenergioppgaven skulle deltagerne
kjenne på vekten av forskjellige treslag og sette de
rekkefølge etter vekt.

Skog og Vann er et av de største utendørsarrangementene for
grunnskolen i hele Norge og samler skoleelever fra store deler av
Østlandet for kunnskap, opplevelser og moro.

Kvalifisering til finalen har skjedd gjennom tre
runder der 105 klasser deltok i første runde og
79 klasser i andre runde. I tredje runde var det
til slutt 11 skoler som kvalifiserte seg til finalen.
I løpet av de innledende rundene har det vært
gjennomført 16 skoleskogedager i samarbeid
med Skogselskapet.
I finalen skal et firemannslag fra hver av de
konkurrerende skolene løse flest mulig
oppgaver av praktisk og teoretisk karakter
innenfor et tidsrom på tre timer. Det var i år
totalt 27 oppgaver. Postene med oppgaver er
bemannet med folk fra arrangørene og i år
med elever fra Jønsberg vgs på Hamar.
Skoglekene er et samarbeid mellom Skogkurs,
Anno Norsk Skogmuseum, Hamar naturskole
og Skogselskapet.

Skog og Vann byr på en rekke aktiviteter som er til fri bruk for
elevene. Det er fisking, mat fra naturen, snekring av fuglekasser
neversløyd, spikking av seljefløyte, «jegerprøve» og skytebane
med luftgevær, kort sagt noe for enhver smak. Fra Skogselskapets
side la vi vekt på skogbrannvern, med guidete turer i museets
eget brannvakttårn.

SKOG & MILJØ 2–2022

En integrert del av Skog og Vann i år var finalen i Skoglekene, som
samlet lag fra nord og sør, øst og vest. Se egen omtale i saken til
venstre.
For å holde i gang et arrangement som Skog og Vann er det viktig
med gode samarbeidspartnere. Årets utgave ble til i et samarbeid
mellom Anno Norsk skogmuseum, Skogselskapet, Hedmark jegerog fiskerforbund, Elverum sopp- og nyttevekstforening og Anno
Klevfoss. Det er gitt tilskudd til arrangementet fra
Miljødirektoratet. q
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NYE LANDSMENN: Det er stor entusiasme for friluftsaktiviteter i norsk natur hos denne gjengen fra Oslo Voksenopplæring på Helsfyr,
kan Tore Molteberg i Skogselskapet fortelle.

Stor oppslutning
om Flerkulturell
Friluftsfest
Flerkulturell Friluftsfest på Sognsvann i juni trakk mer enn 1200 deltakere
og er et samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd og mange ulike
friluftslivsorganisasjoner. Arrangementet har som formål å styrke deltagernes
kunnskap, interesse og begeistring for friluftslivet.
TEKST OG FOTO: K JERSTI AURORA KOLSTAD

Alle elever ved mottaks- og voksenopplæringsklasser i hele Oslo og
Akershus inviteres til en dag der de får deltatt i en rekke forskjellige friluftslivsaktiviteter hos de ulike organisasjonene, som for eksempel
tautrekning, klatring, fisking, natursti og kanopadling.
Det var god stemning og stort engasjement blant deltakere og de
forskjellige aktørene da vi endelig igjen kunne åpne for et stort antall
deltakere på årets Flerkulturell Friluftsfest etter to år med
smittevernsbegrensninger. Skogselskapet inviterte til to forskjellige
quizer om skog og natur, og gledet oss over gode samtaler og spørsmål
som dukket opp underveis i løpet av dagen. q
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QUIZ: Spørsmål om skog og skogbrann.
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Årets JOB:U-ungdommer er i gang
Flere steder i landet er ungdommer nå skolert,
kledd opp og sendt ut i ungskogen for å skape
framtidens skogbestand.
– Sju megatrivelige ungdommer fra Lier, Sande
og Modum er klare for å skjøtte fremtidens
skog de nærmeste tre ukene. I dag har de blitt
kjent med regler for sikkerhet, utstyr og hva
egentlig hensikten med ungskogpleie er. Vi
gleder oss til fortsettelsen med gjengen, skriver
Skogselskapet i Buskerud og Telemark på
Facebook, der de også opplyser at prosjektet
gjennomføres i samarbeid med Lier kommune,
Modum kommune og Viken fylkeskommune.
– Da er vi i gang med sommerjobb i skogen,
JOB:U Innlandet. Første pulje startet i dag med
opplæring på Naturbruk på Solør videregående
Sønsterud. Takk til alle samarbeidspartnere som
gjør dette mulig! Det er jo nesten julekvelden å
kunne gi ungdommene er stor pose med nytt
fint utstyr, skriver skogselskapene i Hedmark og
Oppland og ramser opp alle de gode hjelperne:
Glommen Mjøsen Skog SA, SB Skog, VELG
SKOG, Skogbrukets Kursinstitutt, Innlandet
fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen, Stora
Enso, Opplæringskontoret for anleggs- og
bergfagene (OKAB) og Husqvarna.
Og Skogselskapet i Østfold hadde denne
Facebook-posten 20. juni: I dag startet vi opp

14 dagers sommerjobbkurs for ungdom. En gjeng i Rakkestad og en
gjeng i Spydeberg skal stelle ungskog med ryddesag. Første dag var det
innføringskurs i bruk av sag med instruktør fra Skogkurs. Fine folk lyttet
nøye i det varme været og var spente på å komme i gang. Dette er en
flott måte å tjene noen kroner på og samtidig ta med seg god kunnskap
til videre studier. Takk til skogeiere som stiller med arbeidsområder og
topp service.

J U L E T R E D AG
I JØLSTER
Det vart gjennomført ein juletredag hjå
Klakegg Juletreskog i Jølster 27. april. Denne
juletredagen passa både for hobbyprodusentar
og meir storskala produsentar av juletre. Det
var fleire deltakarar som ville plante juletre for
første gong, for å produsere eigne juletre.
Trygve Bolset, som driftar Klakegg Juletreskog,
fortalte om sine erfaringar og delte gladeleg sin
kunnskap med deltakarane. Det vart servert
bålkaffi og nybaka bollar.
Bjørn Borgan frå Alstahaug Planteskule kom frå
Helgeland for å fortelje om ulike plantesortar
og deira eigenskapar.
– Dette var ein vellukka dag, og me ynskjer å
fortsette med å arrangere juletredag også neste
vår, opplyser Skogselskapet i Sogn og Fjordane.
SKOG & MILJØ 2–2022
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Familiedag på
Vitengarden
Søndag 24. april deltok Skogselskapet i
Rogaland på den årlige familiedagen som
Jærmuseet arrangerer på Vitengarden på
Nærbø. Det var 360 deltakere innom i løpet av
dagen, og Skogselskapet bidro med å sette opp
en natursti i skogen på gården med spørsmål
om skog, skogsdrift, klima og fauna.
Her fikk familiene som deltok testet kunnskapen sin, og ved siste post ventet øks og sag
ved siden av velvoksne tømmerstokker. Her fikk
både store og små prøvd seg på vedproduksjon
– og de ivrigste fikk en fullpakket vedsekk med
seg hjem.
I tillegg hadde vi utdeling av informasjon/
vervebrosjyre på selve museet. Alt i alt en
trivelig og travel søndag på Nærbø – både for
deltakere og arrangører.
Rogaland 4H var også medarrangør, og stilte
opp med mange aktiviteter rundt på
museumsgården.

S P I K K I N G I VÅ R S O L PÅ N AT U R D AG E N
Søndag 8. mai deltok Skogselskapet i Rogaland
med stand på Naturdagen ved Stokkavatnet i
Stavanger, et årlig arrangement som Stavanger
kommune gjennomfører i samarbeid med en
rekke natur- og friluftsorganisasjoner.
Selvskryt avstår vi selvsagt fra, bare konstaterer
at det var folksomt på Skogselskapets stand
hele dagen, skrivet Skogselskapet i Rogaland
på sin nettside.
På denne standen var hovedattraksjonen
spikking og påfølgende fargelegging av
seljepinner for de små – og også for en hel del
av de store som åpenbart koste seg med å
gjenoppfriske gamle knivkunster.
De sistnevnte kunne også bryne seg på artsgjenkjennelse av tre, basert på våre medbrakte
vedkubber. Og det var en øvelse som vitner om
at når gran og bjørk er unnagjort, ja så
begynner treslag å bli vanskelig for mange.
I tillegg deltok flere på vår skogsquiz på nettet
via en QR-kode til mobiltelefonen. Også her
tyder mye på at kunnskapen om skog nok er
sterkt varierende, men det var også de som
imponerte med høyt kunnskapsnivå.
Men mest handlet det om spikking på vår
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stand. Dette er et arrangement for familier, og da viser det seg igjen og
igjen at spikking er populært for alle aldersgrupper. Pågangen var så stor
at vi flere ganger måtte finne fram saga, gå i skogen og finne mer selje til
emner.
Vi benyttet også muligheten til å dele ut Skogselskapets vervebrosjyre,
så da er det bare å vente på nye innmeldinger!
SKOG & MILJØ 2–2022
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S M Å N Y T T VÆR!
SKOLESKOGDAGER I STRÅLENDE
Skogselskapet i Rogaland startet med
skoleskogdagene like etter påske og rundt
540 elever fra Time og Klepp meldte seg på
tilbudet om skoleskogdag i Njåskogen i år.
Elevene legger for dagen stor entusiasme,
og går løs på de ulike oppgavene de får
med imponerende iver. Og når været også
spiller på lag som i år, ja så er suksessen
sikret.
De etter hvert tradisjonsrike skoleskogdagene i Njåskogen har blitt til gjennom
våre gode samarbeidspartnere, Jærmuseet/
Vitengarden og grunneier Jæren Skoglag.
Fra i år er vi så heldige å også ha Jæren
Sparebank med oss på laget – noe som er

med på å sikre framtiden for arrangementet, foreløpig for en
treårsperiode.
Det er nemlig ikke billig å gjennomføre skoleskogdager for så mange
elever, og det fordelt over mange dager. Men med økonomisk støtte
ligger forholdene nå til rette for at Njåskog-dagene kan
gjennomføres på dagens nivå også i årene som ligger foran.
Elevene, som er på 5. til 7. trinn får undervisning om skogens rolle
som kimaarbeider, i pleie av ungskog og øvelse i å sage, kløyve og
pakke ved. Hver elev får i tillegg plante nye trær, og de gjennomfører
en natursti i skogen med oppgaver om skogen både som fornybar
ressurs, som næringsgrunnlag, og som biotop for alt fra maur til elg.
Skogens rolle som en viktig bidragsyter i klimakampen er også en
viktig del av naturstien. Det blir også lagt vekt på å lære elevene
hensynsfull ferdsel i naturen, med særlig vekt på tiltak mot
skogbranner.

Familieskogdag på vitensenteret
ViteMeir på Kaupanger
Laurdag 4. juni arrangerte Sogn og Fjordane Skogselskap familieskogdag.
Nokre av aktivitetane var å lage og smake på iskrem med vanillin frå
norsk gran, lage hudkrem og papir av cellulose og besøke Noregs høgste
målte tre. Vitensenteret på Kaupanger avduka også ein treinstallasjon på
denne dagen, der ein skal kjenne att treslag utifrå stammer og blad.

LEDIG STILLING:

Daglig leder og
informasjonskonsulent i
Skogselskapet
i Agder
Skogselskapet i Agder søker en
initiativrik og selvstendig person som
trives å jobbe med utadrettede
oppgaver.
Det blir fra august ledig en 100 % stilling
som daglig leder og informasjonskonsulent, i ett års vikariat med mulighet
for fast stilling. Stillingen innebærer
ansvar for Skogselskapet i Agder sin
utadrettede virksomhet, i tillegg til
prosjekt- og administrativt arbeid.
Søknadsfrist: 15. juli 2022
For full utlysningstekst, se
Skogselskapet i Agders
nettside: skogselskapet.no/
fylkesskogselskapene/agder/
SKOGSELSKAPET

SKOG & MILJØ 2–2022

19

LESERBREV

ÅPENT: Naturen er i kontinuerlig endring
og hogstflatene utgjør egne økosystemer
påpeker Ellen Finne i dette leserinnlegget.

Betraktninger fra en hogstflate
Med utsikt over skogkledte åser sitter jeg på en hogstflate og ser en flik av det gigantiske
naturrestaureringsprosjektet som har resultert i skogene vi har i Norge i dag.
TEKST: ELLEN A FINNE, PENSJONIST OG MEDLEM AV VESTFOLD SKOGSELSKAP

Det er vanskelig å forestille seg hvor uthogget skogene var for bare
hundre år siden. Beiting, gruvedrift og industri, skipsbygging og eksport
av tømmer og trelast, og enorme mengder fyringsved gikk med til alle
slags formål. Det var dyrket innmark der det i dag står skog, og selv i
utmark som i dag regnes som utilgjengelig og ulønnsom, ble det hugget
og drevet fram tømmer og brent kullmiler. Bare et par prosent av skogarealet i Norge er uten spor av menneskelig aktivitet.
Overavvirkning over mange år førte til mangel på industrivirke, og mange
steder mangel på ved og virke til husholdning og håndverk. For å sikre
den framtidige tilgangen på tømmer ble det derfor for omkring hundre
år siden, satt i gang en storstilt gjenoppbygging av skogene i hele landet.
Å forstå hva som har hendt i skogen er ikke bare historisk interessant. Det
gjør også noe med måten vi opplever naturen. Vi har dannet oss et inntrykk av at biologisk mangfold er statisk; at det uforanderlige er det ideelle,
og at bevaring betyr å holde fast på et situasjonsbilde. I virkeligheten er
forholdet mellom artene i naturen i stadig endring fordi jordas naturlige
og menneskeskapte klimatiske og geologiske prosesser aldri tar slutt. Alt
liv søker å tilpasse seg disse endringene.
I dag blir skogens betydning for karbonfangst, og skogens økosystemer
og artsmangfold tillagt stor vekt, og det blir stadig mer fokus på å frede
skogarealer. Og det kan nettopp være i vekslingen mellom skog som blir
hogget, plantet og vokser seg stor, og områder som blir fredet for inngrep, at både karbonfangst og artsmangfold fremmes.
På hogstflatene utfolder det seg et annet liv enn i den skyggefulle
skogen. Gras, urter og løvtrær gir næring til dyr og fugler, og er viktig for
pollinerende insekter. Sopp og insekter bryter ned kvist og stubber og
fører næring og karbon tilbake til jorda. Bærplukkere og dyr vet hvor
20

blåbær og tyttebær vokser. Den skyggefulle og
fuktige gammelskogen har sine viktige
økosystemer. Det har også de åpne flatene der
sollyset slipper til.
Det var Staten og skogeierne som tok initiativ
til gjenoppbyggingen av skogene. Fisk, tømmer
og skipsfart var Norges økonomiske ryggrad, og
skogbruk hadde stor politisk interesse. I dette
nasjonale prosjektet ble Skogselskapene
etablert. Ideelle organisasjoner som fikk sine
første samfunnsoppdrag: Å produsere skogplanter, mobilisere befolkningen til å plante,
og allerede på den tiden opplyse om skogens
betydning for natur, rekreasjon og økonomi.
Dagens skognæring, forskning og myndigheter
er i faglige og politiske prosesser om foryngelse, hogstformer og skogvern. På den
måten blir naturrestaureringen som begynte
med gjenoppbygging av skogene for over
hundre år siden videreført.
Og Skogselskapene har fortsatt et minst like
viktig samfunnsansvar i dag: Det er behov for
kunnskapsformidling når nedarvet kunnskap
om skogbruk blir stadig mindre. Og for de
ideelle pådriverne for skogen og naturen som
skal forvaltes med hensyn på både produksjon,
friluftsliv og fredning. q
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Vedmarkedet tar
av – henger norske
produsenter med?
Med en selvutviklet digital plattform som kopler vedkunder og produsenter, har
«KortreistVed» drevet vedsalg i seks år. Nå vil også flere store kjeder blant annet
NorgesGruppen og Circle K ha ved herfra. Men hvor kortreist blir den?
TEKST: LINE VENN

KortreistVed er en digital plattform som kopler vedkunder og produsenter sammen. Gründer og leder Trond Fjørtoft har knyttet til seg et
nettverk av lokale vedprodusenter og gjennom plattformen kanaliserer
han kundene til produsentene innenfor deres nærområde.
Selskapet startet i 2016 og har brukt 25 millioner kroner på å utvikle den
digitale plattformen gjennom disse årene. – Det har vært flere utfordringer
i et uorganisert marked som vedmarkedet, særlig er det logistikken som
har tatt mye tid å få på plass, forteller Fjørtoft.

GRÜNDER: – Vi trenger
et mer dynamisk marked
for lauvtreråstoffet.
Derfor har jeg laget en ny
plattform som kopler
skogeiere og vedprodusenter, sier gründer
og leder av KortreistVed,
Trond Fjørtoft.

STORE AVTALER
Men etter at han fikk effektivisert logistikken har mye løsnet. Og de siste
årene har omsetningen økt betydelig og spesielt med den siste sesongens
høye energipriser. Nå vil også de store kjedene og butikkene ha kortreist
norsk ved, men disse kan ikke forholde seg til hundrevis av små produsenter. Og plattformen som Fjørtoft har bygd er nettopp ment å effektivisere og samle det som produseres, så det går an å handle med større
kjøpere. Selskapet har gjort avtaler om levering til kjeder og butikker.
Målet er å levere så mye norsk ved som mulig, fortrinnsvis fra nærmeste
vedprodusent, slik navnet tilsier.

NY PLATTFORM FOR SKOGEIERE
Men med stadig større kunder og volumer har Fjørtoft, som mange
andre, også måttet importere ved – mye fra Baltikum, til dette butikkmarkedet, eller der det ikke finnes norsk ved. Med vinterens prisutvikling
blir dette stadig mindre lønnsomt. Løsningen for Fjørtoft har derfor vært
å utvikle en utvidelse til plattformen som kopler skogeiere med vedtømmer sammen med produsentene.
– Vi trenger et mer dynamisk marked for lauvtreråstoffet. Derfor har jeg
laget utvidelsen av systemet der de som har vedtømmer kan legge dette
ut for salg, som kopler dette mot vedprodusentene som allerede er
registrert i systemet KortreistVed. Prosjektet kalles «Tømmerfløtern».
Dette gjøres allerede i våre naboland, Sverige har virkesbørsen.no og
Finland har Kuutio.fi, forteller Fjørtoft. På sikt håper han å få både store
og små tømmerleverandører for ved inn i systemet, noe som kanskje kan
gi en mer forutsigbar pris.

SAMLER VEDBRANSJEN
Med disse plattformene er Fjørtofts mål å kunne sikre avsetning for både
vedprodusenter og tømmerleverandører i markedet, og spesielt kunne
ivareta de små. – De store kjedene posisjonerer seg for å «ta» hjemmeSKOG & MILJØ 2–2022

leveringsmarkedet. Hva skjer da med lokale
produsenter – vil de gradvis bli utkonkurrert av
kunder som ønsker å handle og få levert
«digitalt»? Det ville være synd. Vedproduksjonen her til lands preges av mange små produsenter der råstoffet er, og det optimale er jo å
frakte produktet, som tross alt er ganske
voluminøst, kortest mulig, sier Fjørtoft. Derfor
har strategien til KortreistVed vært å utvikle en
digital salgs- og leveringskanal på nett for å
samle norsk vedbransje. – Slik gjør vi de mange
små produsentene konkurransedyktige samtidig som vi imøtekommer kundenes behov –
enten de er store kjeder eller private kunder, som
alle etterspør et kortreist produkt, avslutter han. •

Les mer fagstoff
i Norsk Skogbruk
Abonnementspris for
medlemmer i Skogselskapet:
Trykket blad: 780,–
Digital utgave: 700,–
Send e-post til abo@norsk.skogbruk.no
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Anbefaler nye strengere
regler for utenlandske
treslag
Nr. 5–6 MAI – JUNI 1922 30. aarg.

Ein heilhuga skogven
I 1910 trur eg det var, baud
handelsmann E. Sølvberg, Utvik i
Nordfjord seg til giva gratis skogplanter
til dei ungdomslag i Utvik, Innvik og
vistnok og i Breim, som vilde planta.
Innviks ungdomslag tinga og fekk i 1911
4000 pl. som gaava av Sølvberg. Sidan
har vi kvart aar faatt 4000 planter – mest
gran. – I 1920 hadde vi paa den maate
faatt 40 000 planter. Daa sa han, at han
hadde naatt det tal, han fraa fyrst av
hadde sett seg 100 000 planter, og at
han fyrebils vilde halda upp, dels avdi
plantene daa vart svært dyre, og dels
avdi han daa vilde lata forretningi gaa
yver til sonen Peder Sølvberg.
Men i 1921 kom han att. Han var
ikkje god til aa stogga heilt. Vi kunde
tinga 2000 planter for hans rekning. Det
same bodet har vi faatt iaar ogso.
Det er soleis mykje honom aa takka,
at Innviks ungdomslag kvart aar har havt
sin plantedag, og at det i planting staar
som det trottigaste ungdomslaget i heile
Sogn og Fjordane fylke. Han er derfor
all ære og takk verd. Hr. Sølvberg har
med dette set seg eit minne, som vil vara
og verte større og større i mange ettledd,
ettkvart som skogen veks til gagn og
gleda for bygderne. Det er mange både
handlesmenn og andre inn- og utetter
Nordfjord, som kunde hava same raad
som hr. Sølvberg til aa yta noko til
skogplanting, men naar hugen ikkje er
til det, vert det heller ikkje noko av.
Maatte berre rett mange faa hr.
Sølvberg sit syn for skogplantingi si
nytte.
Axlunn Reme

Miljø- og landbruksmyndighetene opprettholder sitt forslag til
en revidert forskrift om utenlandske treslag til skogbruksformål.
Høringen av en ny forskrift er gjennomført, og direktoratene har nå
gitt sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Direktoratene
anbefaler at det vedtas en ny forskrift som fortsatt åpner for en
regulert bruk av utenlandske treslag i det norske skogbruket, men
hvor skogeiers ansvar for å drive spredningskontroll er skjerpet og
konkretisert.
– Tillatelser til planting er mest aktuell på arealer det i dag allerede er
plantet utenlandske treslag, og hvor det ikke er spesielt sårbar natur
i nærheten. Det vil fortsatt være en høy terskel for å gi nye tillatelser
til utsetting i landskap med liten eller ingen påvirkning fra tidligere
utplantinger av utenlandske treslag, sier Ellen Hambro, direktør for
Miljødirektoratet.
Et viktig grep i forskriftsforslaget er at tillatelser til planting av
utenlandske treslag følges av strengere og konkrete vilkår for
miljøoppfølging fra skogeier.
– Vi forslår at det skal etableres en ansvarssone som normalt skal
være 100 meter fra bestandskant, der skogeier får ansvar for å drive
spredningskontroll. I denne sonen skal oppslag av utenlandske
treslag fjernes før de kan gi uheldige økologiske virkninger.
I ansvarssonen omfatter kravet også spredning fra tidligere omløp.
Etablering av slike ansvarssoner betyr at den samlede innsatsen for
å redusere negative virkninger av utenlandske treslag vil øke
betydelig, sier Hambro.
ENKLERE REGLER FOR JULETRÆR
Direktoratene anbefaler også at meldeplikt erstatter dagens
søknadsplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for
spredning til omgivelsene. Dette vil særlig berøre juletreproduksjon
med arter som høstes før de begynner å produsere kongler og frø.
Foreslår ny strategi for å håndtere spredning av utenlandske treslag
Direktoratene deler miljøorganisasjonenes bekymring om fortsatt
spredning av utenlandske treslag, og utfordringene det til nå har
gitt for norsk natur. Dagens forvaltning av utenlandske treslag kan
imidlertid ikke sammenliknes med tidligere utsettingspraksis.
Utenlandske treslag ble i ti-årene etter krigen satt ut på arealer som
i dag hadde vært utenkelige å gi tillatelse til, både av miljøhensyn,
men også fordi plantingene i ettertid har vist seg ikke å være
økonomisk interessante for skogbruket.
– Direktoratenes analyser viser at regulert bruk av utenlandske
treslag med strengere miljøvilkår faktisk kan ivareta hensynet til
naturmangfold bedre enn et forbud. Når regulert bruk kombineres
med bekjempningsplikt i en spredningssone vil det både ivareta
natur samtidig som det bidrar til å nå skogpolitiske mål, og gir et
større opptak av karbondioksid. De to direktoratene kommer derfor
med en omforent anbefaling, sier Hambro.
Miljødirektoratet, 2. mai 2022
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S KKOOGG & MMI LI JLØJ - B I L D E T
Stabling av klosser eller kabber er en
populær aktivitet på Skogselskapets
repertoar. Her fra en skoleskogdag
med 6. klasse ved Snåsa skole.
Foto Rannveig Kristiansen

HAR DU ET BILDE DU VIL DELE MED OSS?
Send det til info@skogselskapet.no Kanskje kommer det på trykk!
SKOG & MILJØ 2–2022
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Returaderesse:
Medievekst AS
Postboks 424, Sentrum
0103 OSLO

HURDAGENE

16.–17. september 2022
Hurdagene 2022 arrangeres
fredag 16. og lørdag 17. september 2022.
Åpningstid begge dager kl. 09.00–17.00
Hurdagene er en mønstring av maskiner og metoder
for et aktivt, stedstilpasset og bærekraftig skogbruk og samtidig
et møtested for skogbruket og andre med interesse for skog.
Arrangementet finner sted vest for E6 i Eidsvoll kommune.
Hurdagene er et samarbeid mellom Mathiesen-Eidsvold Værk ANS,
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Skogselskapet,
og er den ledende fagmessen for skogbruk i Norge.

For ytterligere opplysninger, veibeskrivelse m.m., se: www.hurdagene.no

