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SKOGSELSKAPET  
i Oppland 

Det norske Skogselskap

ble stiftet i 1898. Historien

til Skogselskapet i 

Oppland strekker seg helt 

tilbake til 1900, da under 

navnet Kristians amt 

skogselskab.

Skogselskapet i Oppland er ett av 17 fylkes-

skogselskap tilknyttet Det norske Skogselskap. 

Som en ideell medlemsorganisasjon arbeider vi 

for å øke forståelsen for skogens mangesidige 

betydning, og for et godt skogbruk. 

Skogen er en verdifull fornybar ressurs og er viktig for samfunnet 

– som råstoff i en verdikjede, arena for undervisning, idrett og 

friluftsliv, forutsetning for biologisk mangfold og dens viktige 

betydning for klimaet. Vårt mål er større bevissthet og økt 

kunnskap om skogens betydning. 

Skogselskapet har til sammen rundt 11 000 medlemmer over 

hele landet – og plass til mange fler! Alle kan bli medlem 

– både privatpersoner og firmaer. Ta kontakt med oss, eller 

se våre nettsider. 

www.skogselskapet.no



Skogselskapet i Oppland kan i lys av sin historie 

karakter iseres som både ideskaper, initiativtaker og 

igangsetter. Skogbrukets langsiktige perspektiv har 

alltid vært en grunnpilar og ledestjerne i vårt arbeid, og 

dagens arbeidsoppgaver bærer også preg av dette. 

Planteskolen er bærebjelken som også gir muligheter til å løse mange 

av våre viktige oppgaver fremover. Informasjonsarbeidet ovenfor 

allmenheten har hovedfokus mot «skog og klima», skogens betyd-

ning for samfunnet i videste forstand, og retter seg spesielt mot barn 

og ungdom. FoU-arbeidet innen frø- og planteforsyningen har både 

nasjonal status og er kjent ut over landets grenser. Prosjektarbeid 

som utviklingsarbeid i Øst-Afrika, rekruttering til skognæringen, 

veiplanlegging, samt etablering av skogstier for skoler og allmennhet, 

understreker den langsiktige profilen i arbeidet vårt.

Fremover vil det bare bli viktigere å arbeide for langsiktige ideer. Vi 

må arbeide oss vekk fra dagens «hydrokarbonbaserte» Norge, og 

fremover mot et «karbohydratbasert» samfunn!

Arbeidsoppgaver lokalt

 Ødegård Sag –  sagbruk for deg som vil ta vare på  

gamle tradisjONer
v/Fred O. Ødegård              Etnedal i Valdres                         www.sagbruket.no  

Villmarkspanel, kopiering av gammel inn- og utvendig panel, reproduksjon av gammelt listverk.

Leverer over hele landet  •  Tlf: 412 20 457  •  post@sagbruket.no

Kr 5000,-  
spar 1500,- 



Du hogger, vi sager –  alle dager!

Begnavegen 215, 2937 Begna - Tlf. 61 34 84 00 - www.begnabruk.no

Fra frø til ferdig produkt
Et bittelite frø er starten på en reise som kan resultere i store 

konstruksjoner. Veien går fra produksjon av planter fra foredlet frø til 

etablering og skjøtsel av skog fram til høsting av bærekraftig råstoff til 

skogindustrien. Gjennom produksjon av f.eks. limtre – som i forhold til 

sin vekt er det sterkeste konstruksjonsmaterialet –  når frøet siste steg 

i å realiseres fra noe lite og skjørt til noe stort og betydelig.

I Skogselskapet ønsker vi å se økt skogbruksaktivitet til det beste for 

både skogeiere, samfunnet og klimaet. Gjennom det grønne skiftet må 

samfunnet gjennom klima- og miljøvennlige omstillinger, slik at vekst og 

utvikling kan skje innenfor naturens tålegrenser. Innovasjon og teknologisk 

utvikling står sentralt. Alt som lages av olje, kan faktisk lages av trær!  

Sammen for god verdiskapning i skogbruket
Skogselskapet legger vekt på å følge med i næringen og i politikken, slik 

at vi kan opplyse om utviklingen og muligheter som finnes. Gjennom 

råd givning, kurs og veiledning innen bl.a. bioenergi, ungskogpleie og 

skogfond kan vi bidra til at skogeiere får oppdatert innsikt, kunnskap og 

motivasjon til å drive en god skogforvaltning. 

Barn og unge er en av våre viktigste målgrupper – rett og slett fordi de er 

fremtiden. Å la dem få oppleve skogen gjennom aktiviteter, skaper positive 

erfaringer. Ved å skape nysgjerrighet, glede og interesse for skogen og hva 

den betyr, legger vi grunnlag for en god fremtid for skogen og samfunnet. 



Trenger du skogplanter til din skog, 
kontakt oss på post@skogplanter.no 

eller telefon +47 611 88 720.

Vi støtter Skogselskapet i deres arbeid for et 
bærekraftig skogbruk. 

www.skogplanter.no

Vi er landets største foretak i produksjon av skogplanter

Skogplanter Østnorge AS
– sikrer foryngelsen av våre skoger

Skogselskapet i Oppland er medeier i Skogplanter Østnorge AS sammen 

med Skogselskapet i Oslo og Akershus. Skogplanter Østnorge holder 

til på Biri Planteskole, og er landets ledende innenfor sitt felt. Gjennom 

planteproduksjon og foryngelsesarbeid arbeides det for skoglig 

foryngelse til det beste for fremtidens skoger. 

Hovedfokus er foredlet plantemateriale som kan gi god avkastning og et 

miljøriktig skogbruk i et klima i endring. I 2018 leverer Skogplanter Østnorge 

AS 14 millioner kvalitetsplanter, og de har ambisjoner om fortsatt vekst og 

kontinuerlig høy kvalitet. Gjennom de ansattes ekspertise kan Skogplanter 

Østnorge AS rådgi skogeiere, slik at skogen blir driftet på en måte som er 

lønnsom både for individet, naturen og samfunnet. 

På nettsidene www.skogplanter.no finner du både produktoversikt og tips 

og råd. Besøk også facebooksiden: www.facebook.com/skogplanter/



Vi jobber for skogeieren

Andreas - daglig leder - tlf. 992 87 000 • E-post andreas@valdres-skog.no

Emil - planlegger - tlf. 992 87 006 • E-post emil@valdres-skog.no

Mange bruker skogen til rekreasjon, samtidig som det drives et aktivt 

skogbruk. Økt kjennskap til forvaltning av naturressursene våre er 

viktig for et samfunn som søker å bli mer bærekraftig og fornybart.

I Skogselskapet arbeider vi til beste for skogen. For å gjøre dette, må vi 

vi arbeide for og med alle som bruker skogen på et eller annet vis. Alle 

som har påvirkning i forhold relatert til skogen, må også bli med på laget. 

Dette er mange – både mosjonister, friluftsfolk, barn, skogeiere, politikere 

og ulike organisasjoner. Vårt mål er større bevissthet og økt kunnskap 

rundt skogens betydning – som råstoff i en verdikjede, arena for under-

visning, idrett og friluftsliv, forutsetning for biologisk mangfold og dens 

viktige betydning for klima. 

 

Informasjonsarbeid rettet mot 

almennheten. Opplysning om skogen 

og skogbrukets positive betydning for 

samfunnet. 

Rådgivning til skogeiere. Hvordan 

drive god og bærekraftig skjøtsel 

av skogen, med hensyn til både 

økonomi, friluftsliv og naturvern. 

Bidragsyter for gjennomføring av 

offentlig skogpolitikk på lokalnivå. 

Omdømmebygging for å skape 

positive holdninger til skog og 

skogbruk i Oppland.

Gjennom deltagelse på arrange-

menter, utdanningsmesser m.m. bidrar 

vi til rekruttering til skogsektoren og 

fremmer bruk av trebaserte produkter.

Aktivitetsdager for barn og unge.

Vi arbeider på flere måter:

Se skogen for mer 
enn bare trær



Toten Almenningene
Lodd 1 –  Lodd 2 – Lodd 3 – Lodd 4 – Lodd 5 – Eina Almenning

www.totenalmenning1.no – www.totenalmenning2.no 

www.totenalm.no – www.einaalmenning.no

 

Kontakt en av våre virkeskjøpere
for mer informasjon:

Vi kjøper tømmer, planter og utfører skogkultur og 
vi gir gode råd til skogeiere.  Markedsdyktige priser 
og profesjonelle entreprenører.

- på skogeierens side

Sentralbord tlf. 904 78 000 • post@nortommer.no • www.nortommer.no

Joakim Esbjørnsen Tlf 952 83 043
Håvard Granskogen Tlf. 959 46 661
Vidar Lysnes Tlf. 488 91 310
Endre Granum Tlf. 911 90 701

Ser du ikke skogen 
for bare trær?

VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNEREOPPLAND
SKOGSELSKAPET



Øverbygdsvegen 48, 2836 Biri
E-post: post@skogselskap.no
Telefon: 61 18 04 00

Hva betyr skogen for deg?

www.skogselskapet.no
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Hvorfor bli medlem hos oss? For da er du med på å 

støtte vårt arbeid for skogen – til alles beste. Du kan 

melde deg inn i ditt lokale Skogselskap på våre nett-

sider www.skogselskapet.no 

Bli medlem! 

Skogen har en viktig betydning for: 
• Klimaet – Et aktivt skogbruk bidrar til en sunn skog i god     

  vekst, noe som er bra for klimaet. 

• Et bærekraftig samfunn – Trevirke fra norske skoger er et     

  miljøvennlig materiale. 

• Fornybar energi – Bioenergi kan erstatte energi fra  

  kull,olje og gass, kjernekraft, og utnytte ressurser som har    

  liten alternativ verdi. Vinn-vinn, med andre ord. 

• Verdiskapning – Lokalt råstoff gir verdiskapning på både  

   lokalt og nasjonalt nivå. 

• Folkehelse – Fysisk aktivitet i frisk luft i skogen er godt  

  for både kropp og sinn, for alle aldersgrupper. Lar du barna  

  få oppleve gleden ved å være i skogen, får de et godt 

  grunnlag videre i livet.


