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LEDER

Skogselskapet
anno 2017
Det kan igjen konstateres at Skogselskapet leverer i
henhold til formålsparagrafen som sier at selskapet
skal synliggjøre skogens mangesidige betydning.
Det være seg for alle målgrupper - fra barn og unge
og opp til pensjonistenes rekker. Videre fra sør til
nord og øst til vest i vårt langstrakte land.

Tilsvarende gjøres det et betydelig og viktig arbeid
rundt om i hele landet, gjennom den virksomheten
som både ansatte og tillitsvalgte i alle fylkesskogselskapene utfører. Det er gledelig å se det store
engasjementet, innsatsen og resultatet av dette for
skogen og Skogselskapet!

På side 4-5 i dette bladet er det laget en punktvis årskavalkade over et utvalg utadrettede aktiviteter og
prosjekter som DnS har hatt befatning med i 2016.
Flere av aktivitetene er gjennomført i et nært og godt
samarbeid med representanter for fylkesskogselskapene og andre organisasjoner og selskaper. Listen
er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak og aktiviteter som
foregår i Skogselskapet i løpet av året.

Vi ser et stort og økende behov for faktabasert og
objektiv informasjon om skogens mangesidige betydning i hele samfunnet. Skogselskapets utadrettede virksomhet er avgjørende for å skape en god
forståelse. Det bidrar i tillegg til positive holdninger
til helheten som skogen representerer gjennom et
aktivt skogbruk, skog som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv – og skog som fornybar ressurs og
viktig del av løsningen på våre klimautfordringer!

I tillegg kan nevnes produksjon og utgivelse av 11
nummer av Norsk Skogbruk – som er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogbruk i Norge. I løpet
av året er bladet også lansert som e-magasin. Videre
er det produsert ulike tidsskrifter og bøker – alt fra
Skoghåndboka og Nøkkelen til Hjorteviltet og Kretsløpet. Samarbeidsprosjektet med Kystskogbruket i
2016 kan trekkes frem som eksempel på et viktig informasjonsspredningsprosjekt med målsetning om
økt aktivitet i skognæringen.

Skogselskapet som ideell og uavhengig organisasjon ønsker fortsatt å være en god og aktiv brobygger mellom ulike grupper i samfunnet og sikre en
faktabasert og objektiv framstilling av skogens
mangesidige betydning.
Sammen får vi til mye – mange takk for innsatsen og
det gode samarbeidet i 2016!
Vi ser frem til fortsettelsen!

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og
bevis på noe av det flotte arbeidet som utføres – og
som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens muligheter.
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Årskavalkade: 2016 i utdrag
Her har vi trukket frem noen utvalgte utadrettede aktiviteter og prosjekter
som beskriver utviklingen og satsingen i Skogselskapet gjennom 2016.
JANUAR: Forberedelser til EFNS Skogs-EM 2016 og
øvrige prosjekter og aktiviteter i 2016. Konferanse og
åpning av utstillingen Det fantastiske treet på Skogmuseet på Elverum. Videreutvikling og planlegging av
det meget populære prosjektet Tre om tre plankehytte, medfinansiert av Sparebankstiftelsen.
FEBRUAR: Gjennomføring av EFNS Skogs-EM på
Ski 2016 i Holmenkollen med 800 deltakere fra 21.
nasjoner! Langrennskonkurranser, ekskursjoner,
fagforedrag og sosialt opplegg og samvær.
Markadagen 2016 ved Skullerudstua og tilhørende skog og skianlegg, et årlig arrangement hvor de
ulike idretts- og friluftsorganisasjonene viser frem
lavterskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog
og natur.
MARS: Skogdag på Norsk Folkemuseum på Bygdøy
i Oslo. Skiskytter-VM i Holmenkollen hvor Skogselskapet hadde en sentral plassering med 2 lavvoer
og utstyr på VM-Haugen hvor skogens mangesidige
betydning ble formidlet til publikum. Østerdalskonferansen på Elverum med fokus på skogen.
APRIL: Planlegging og utvikling av prosjekt Naturstier i Norge, kartlegging, vedlikehold og nyetableringer. Medfinansiert av Gjensidigestiftelsen. Ulike
fagforedrag for bla. Rotaryklubber.
MAI: Skogbranndagen 2016 på Sognsvann med ca.
8.000 mennesker, et storstilt samarbeidsprosjekt
med en rekke involverte aktører. Konferanse for Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv i regi av OOF.
JUNI: Skog og Tre 2016 på Gardermoen, konferansen
som har blitt den viktigste møteplassen for sektoren ble igjen gjennomført med stor suksess.
Skog og Vann på Norsk Skogmuseum, er et av de
største friluftsarrangementene med faglig tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene
4
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i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet.
Over 4.000 elever deltar på dette.
Nasjonal konferanse for Friluftsliv ble avholdt i
Stavanger med deltakelse fra Skogselskapet. Jubileumsarrangement på Energigården på Brandbu
med fagforedrag og ulike innslag. Skogselskapet
deltok bla. med innlegg og helgrillet elg. Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann i anledning av OOF sitt
80-årsjubileum, Skogselskapet sentral i gjennomføringen med plankehyttebygging og synliggjøring av
skogens mangesidige betydning. Landsmøte for Det
norske Skogselskap 2016.
AUGUST: Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning i samarbeid med Sparebankstiftelsen. Over
30.000 besøkende! Skogselskapet stilte med telt,
utstyr og bygging av verdens kuleste plankehytte,
utdeling av skogplanter med klimabudskap, markavann og skaukaffe. Arendalsuka 2016, Skogselskapet og AT-Skog samarbeidet om stand og informasjon om skogens betydning for det grønne skiftet.
Skoleskogdager på Sognsvann med nærmere 2.000
skolebarn fordelt over to dager og tilsvarende stor
aktivitet med skoleskogdager i resten av landet.
Skogbrukstunet på Jakt- og fiskedagene på Elverum
med over 30.000 besøkende.
SEPTEMBER: Friluftslivets dag på Sognsvann med
ca. 15.000 besøkende, plankehytte, natursti og utdeling av skogplanter med klimabudskap. Dyrsku’n
i Telemark med over 90.000 besøkende, de lokale
fylkessogselskapene og DnS deltok på skogtunet.
Hurdagene 2016, Norges ledende fagmesse for
skogbruk med ca. 2.000 besøkende og Skogselskapet som en av de sentrale hovedarrangørene. Foredrag og deltakelse på 100 års-jubileumsseminar for
Skogforskningen på Vestlandet/Nibio.
OKTOBER: Skogselskapet og prosjektet Velg Skog
representerte skogsektoren på stand på Karriere-

dagen på NMBU hvor det var over 600 studenter og
over 90 foretak, organisasjoner og offentlige virksomheter representert. Deltakelse og rolle på egen
Kongress for europeiske skogpedagoger i regi av
Skogkurs på Honne. Deltakelse på jubileumsseminar
for OOF Marka og de grønne lungene – plass til alle?
Hovedtema var flerbruk i marka.
NOVEMBER: Deltakelse og stand på Østlandske
Lærerstevne i Oslo over to dager med nærmere
6.000 lærere. Styremøte og Rådsmøte med fylkesskogselskapene. Tema var bla. Skogselskapets
rolle i samfunnet og skogens betydning for det grøn-

ne skiftet, hovedforedrag fra Zero. Deltakelse på
Skogforum på Honne i regi av Norskog. Deltakelse
på Zero-konferansen 2016. Deltakelse og rolle på
samling for nærmere 100 naturbruksstudenter avholdt på Skogmuseet på Elverum.
DESEMBER: Skogselskapet deltok med stor stand
på årets Julemarked på Folkemuseet på Bygdøy.
To helger med besøk av over 30.000 mennesker og
Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og
positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Skogens betydning var i sentrum på flere måter.

Skogselskapssamling vinter 2017
De ansatte i fylkesskogselskapene og DnS var samlet for faglig
oppdatering og strategisk planlegging i Trondheim den 15.-16. februar.
TEKST OG FOTO: TRYGVE ENGER

Sentralt for samlingen var den pågående satsingen
på enda tettere samarbeid for best mulig ressursutnyttelse og slagkraft i å synliggjøre skogens mangesidige betydning.
Det var enighet om å igangsette et opplegg for revitalisering av Skogselskapet anno 2017 hvor ”Skogselskapet – skogens vokter”, gis nytt liv. Med dette er
det tenkt å ta utgangspunkt i skogens vokter-begrepet ut fra de ulike målgruppene til Skogselskapet.
Konkretisering og opplegg for dette vil bli utarbeidet i tiden fremover.
I forlengelsen av diskusjonene knyttet til revitalisering, ble det konkludert med at medlemsverving skal
prioriteres høyere i fylkesskogselskapene i 2017.
Skogselskapet som medlemsorganisasjon er avhengig av nye medlemmer og det ligger et stort potensiale i dette - gitt at det gis prioritet. Konkretisering,
kampanjer og materiell for dette vil bli utarbeidet.
Samarbeidsprosjekter og muligheter med ulike
aktører som bruker skogen ble drøftet og vurdert.
Henvendelser følges opp fortløpende. Tilsvarende
gjelder også for forskjellige typer av arrangementer
og aktiviteter gjennom året.

En gjennomgang av utvalgte prosjekter, aktiviteter
og arrangementer fra hele Skogselskapsfamilien
viser at det utføres et betydelig arbeid med å synliggjøre skogens muligheter og det når ut til svært
mange. Dette er viktig i en tid da mange har meninger om skogen og hvor behovet for faktabasert og
objektiv informasjon er avgjørende for en saklig diskusjon.

REVITALISERING: Deltakerne på samlingen i Trondheim ble enige

om at verving av nye medlemmer til fylkesskogselskapene blir
en prioritert satsing framover.
SKOG OG MILJØ 2016
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MANGFOLD: Det myldret av muligheter og aktiviteter å boltre

seg i på Sognsvann denne dagen.

KJENT STIL: Servering av kaffe, toddy og informasjon er
Skogselskapets spesialitet på slike dager.

Markadagen 2017 med
stor oppslutning
Markadagen er et årlig arrangement hvor de ulike markaorganisasjonene
viser frem forskjellige lavterskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog
og natur. I år ble den arrangert søndag 7. februar på Sognsvann i Oslo.
TEKST OG FOTO: TRYGVE ENGER

Om lag 4000 personer besøkte Markadagen i år, og
Skogselskapet ønsket store og små velkommen til
en innholdsrik dag på Sognsvann i godt samarbeid
med en rekke av de ulike idretts- og friluftsorganisasjonene. Målsetningen er å senke terskelen for å
komme ut, dele gleden ved å være i naturen og tenne
en gnist hos dem som ikke bruker Marka i dag.
Ordfører Marianne Borgen sto for den offisielle åpningen av dagen med egen hilsningstale. Og organisasjonene bidro med et mangfold av gratis aktiviteter for hele familien. Her kunne man boltre seg i:
• Bruk av snøformer og bygging av iglo og snøborg.
• Lek på ski og snowboard i oppkjørte bakker og løyper. Utstyret kunne man låne.
• Få smøretips til skituren.
• Lære om dyr og natur i Marka i en egen natursti.
• Prøve truger og rakettløype.
6
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• Nyte gratis kaffe, toddy og pinnebrød. Grillpølser
og lomper ble delt ut så folk selv kunne grille på bål.
• Isfiske på Sognsvann, utstyr ble lånt ut.
• Lære om trygg ferdsel på islagte vann.
• Guidet natursti til Sogn gruve.
• Delta på dragesafari.
• Tur med hest og slede.
Det enkle friluftslivet og markas mange muligheter
ble denne dagen presentert av:
• Oslo og Omland Friluftsråd • Skiforeningen • Bymiljøetaten i Oslo kommune • Fylkesmannen i Oslo og
Akershus • Friluftssenteret i Gamle Oslo • Statens naturoppsyn • Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
• Skogselskapet • Oslofjorden Friluftsråd • Oslomarkas Fiskeadministrasjon • Norges Snowboardforbund
• Sogn kultur- og historielag • Norsk organisasjon for
terrengsykling • Oslo Brann- og Redningsetat

Idretts- og friluftslivs
konferansen 2017
Skog og helse er det ene av de vedtatte hovedsatsingsområdene for
Skogselskapet – i tillegg til Skog og klima. Skogen som arena for helse,
rekreasjon, friluftsliv, jakt, fiske, trening – ja til det meste, blir viktigere og
viktigere for flere og flere - i et samfunn som stadig blir mer urbanisert.
TEKST: TRYGVE ENGER

Basert på denne utviklingen er det vesentlig å sikre en god forståelse hos de ulike brukergruppene,
grunneiere og andre for betydningen av en aktiv og
god forvaltning av skog og naturområdene - og ikke
minst en bærekraftig og fornuftig bruk. Skal man lykkes med dette må fakta og objektive vurderinger legges til grunn for å sikre gode løsninger til felles beste.
Skogselskapet jobber aktivt som brobygger og formidler av faktabasert kunnskap omkring dette fagområdet og i den forbindelse var det naturlig å delta på
årets Idretts- og friluftslivskonferanse i Oslo den 20.
mars. Dette er en fagkonferanse om idrett og friluftsliv
i Oslo med et spesielt fokus på Marka. Utgangspunktet
for konferansen er en felles forståelse om at kommunen og organisasjonene må jobbe sammen for å nå felles mål. Spørsmålet er hvordan.
Følgende ble spesielt belyst:
• Hvordan sammen skape økt aktivitet ved godt
samarbeid mellom Oslo kommune, idrettsorganisasjonene og friluftsorganisasjonene i byen.
• Byutvikling i Oslo, organisering og planlegging for
tilrettelegging av mer idrett og friluftsliv i byen,
Marka og på fjorden.
•
Samfunnsøkonomisk betydning av frivilligheten
for friluftslivet og idretten.
Konferansen var et samarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Oslo idrettskrets, Oslo og Om-

NYTTIG: Temaene som denne konferansen belyser er relevante
for Skogselskapets arbeid.

lands Friluftsråd og Oslofjordens Friluftsråd. Deltakelsen var meget god og hadde stor spennvidde fra
politikere, offentlig forvaltning, idrettsledere og
fagfolk samt frivillige organisasjoner.
Basert på at Oslo har om lag 670.000 innbyggere og
svært mange som gleder seg over det varierte friluftslivet som marka tilbyr, så kan man også høste
ulike erfaringer som er relevante og verdifulle for
andre områder i landet.
Skogselskapet deltok under hele konferansen og tar
med seg oppdatert kunnskap og nyttig nettverk i det
videre arbeidet fremover.
SKOG OG MILJØ 2016
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Nytt fra
fylkesskogselskapene
Nedenfor følger et utvalg av aktivitetene fra vårt langstrakte land. Stoffet er
enten hentet fra fylkesskogsselskapenes nettsider eller rapportert inn direkte.
Fylkesskogselskapene oppfordres til å komme med innspill til senere numre.
BUSKERUD:
Fullt hus og stormende jubel på skogfagkveld
Nåvel… «stormende jubel» var kanskje å ta litt hardt
i. Men tett oppunder 50 personer fra Numedal,
Krødsherad, Lier, Kongsberg, Modum og ikke minst
Eikertraktene fant veien til oss torsdag 16. mars. Her
fikk skogeiere - unge som nesten unge - faglig påfyll om blant annet den nye tømmerkontoløsningen

BUSKERUD: Hilde Hoff Skinnes fortalte om den nyfusjonerte
skogplanteskolen og om framtidig planteproduksjon.

BUSKERUD 2: Tor Gunnar Bjøre fra Fokus Økonomi orienterte
om nye skatteregler for skogeiere.
8
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av Fokus Økonomi, ved Andrès Lundesgaard og Tor
Gunnar Bjøre. Den kan by på utfordringer for noen,
men for andre kan det gjøre starten som ny eier av
en skogeiendom enklere. I tillegg fikk de frammøtte
vite litt mer om vårt nyetablerte selskap Norges
planter AS av Hilde Hoff Skinnes og Lars Kihle.
Sistnevnte er daglig leder i det nye selskapet. De
forsikret at det ikke vil bli andre endringer for de
som skal kjøpe planter i fremtiden enn at kvaliteten
på plantene skal bli enda bedre, og i løpet av kort tid
kan de leveres med voksbehandling.
Til slutt fortalte skog- og informasjonsleder Karl
Henrik Skinstad Berke i Skogselskapet litt om organisasjonen og hva som blir gjort for store og små på
informasjonssiden. Mange av de oppmøtte ble nok
svært forundret over hvor mange barn Skogselskapet har med på skoleskogdager i løpet av et år eller
hvor mye vi egentlig gjør på vegne av skogeieren.
Flere ønsket å tegne medlemskap umiddelbart, noe
vi naturligvis er svært glad for.
Alt i alt et kjempevellykket arrangement. Og ja, vi kommer vi til å arrangere flere fagkvelder, «stay tuned»!

FINNMARK:
Plankehyttebygging under Finnmarksløpet
Vinterfestivalen «Borealis» i Alta ble åpnet torsdag
8.mars. I forbindelse med dette var det et lite hundeløp for sponsorene til Finnmarksløpet den 9. mars.
Mange utstillere, mye show og stor aktivitet fra barnehager og skoleklasser i tillegg til befolkningen for
øvrig, hadde møtt fram for å overvære dette. Finnmark
Skogselskap fikk en svært god plassering av standen
sin - rett ved startstreken for hundeløpet. Her var målet å skape aktivitet og få barn til å bygge plankehytte .

OPPLAND:
Skoleskogdag på Brandbu
80 førsteklassinger tilbragte fredag 17. mars på
Åstjern ved Brandbu sammen med Brandbu og Tingelstad Almenning og Skogselskapet i Oppland.
Elevene fikk lære om skogen, hvor trærne kommer
fra og riktig bruk av kniv til spikking. De fikk også
prøve seg på isfisking, hundekjøring, aking og å lage
snødyr som ble malt. Hele arrangementet ble avsluttet med grilling, da foreldrene kom og hentet. Dette
er det tredje året det arrangeres skogdag på denne
måten.
FINNMARK: Finnmark skogselskap var strategisk plassert med
sin stand under åpningen av vinterfestivalen «Borealis» i Alta.

OPPLAND: Man skal aldri spikke i den retningen det er noen

andre. Det forsto førsteklassingene og vendte ryggen til sidemannen før de gjøv løs på spikkepinnene.

FINNMARK: Plankehyttebyggingen engasjerte unge finnmarkinger mer enn pølsegrilling.

Barna som deltok i hyttebyggingen var så engasjerte at de ikke hadde tid til å grille gratis pølser eller
varme kalde barnefingre. Beskjeden var helt klar:
– Vi må bygge ferdig hytta først.
Dette vitner nok en gang om at det å bygge og skape
er noe som fasinerer og engasjerer unger. Samtidig
fikk Skogselskapet en fin mulighet til å få frem skogens betydning og at tre som byggemateriale neppe
går av moten i framtida , men tvert i mot blir mer og
mer aktuelt. Og hva er vel bedre enn å starte med
plankehytte laget av unger?
Hovedpremien til Finnmarksløpet er en hytte fra
Saltdalshytta og premien er en god ambassadør for
tre som byggemateriale, noe skog- og trenæringa
burde sett sitt snitt å profilere på.
Plankehytta fikk stor interesse etter at den var ferdig.
Etter loddtrekning fikk en heldig vinner plankehytta
til odel og eie. Trelasten ble sponset av XL-bygg i Alta.

OPPLAND: Med snø, sol og akebrett kan skoledagen knapt bli

bedre!

OSLO OG AKERSHUS:
Et aktivt 2016
For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2016 vært
nok et år fylt med mange aktiviteter og mye informasjonsarbeid om skogens store betydning. Her
følger en kort oppsummering av det viktigste vi har
drevet med.
Skoleskogdager: I 2016 har vi vært ute med 54 skoler
– med til sammen 2571 barn og 190 voksne. Vi setter
stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange
SKOG OG MILJØ 2016
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OSLO OG AKERSHUS: Skogselskapet i Oslo og Akershus presen-

terer seg i ny brosjyre i håp om å få flere medlemmer.

melder seg på år etter år. Det er også ekstra gøy når
vi får positive tilbakemeldinger som bla. denne: Tusen takk for en hyggelig og lærerik dag! Mvh 6. trinn
på Drøbak skole.
Bioenergikurs: Vår erfaring og kunnskap om bio
energi er fortsatt etterspurt. I 2016 har vi hatt syv
kurs spredt over hele landet, med tilsammen 164
deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge.
Velg Skog: For skogbrukets rekrutterings- og omdømmeprosjekt Velg Skog har vi deltatt på utdanningsmesser, samarbeidet med Natur videregående
skole om blant annet skolebesøk og besøkt Russland på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Vi stilte med reise-og lagleder da 17 åringen
Sander Huslende Alfredsen representerte Norge i
XIII International Junior Forest Contest i Peterhof,
St Petersburg i september.
Etablering av natursti og åpning av naturmøteplass
på Bygdø Kongsgård: Lørdag 2. mai markerte vi
åpningen av 4H-naturmøteplassen ved Villa Gjøa i
Kongeskogen, hvor Skogselskapet også har bidratt
10
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med en serie naturstiplakater. Arrangementet var et
samarbeid mellom Bygdøy Kongsgård/Norsk Folkemuseum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, 4H
og oss.
Foredrag og årsmøte: I juni inviterte vi alle våre
medlemmer, samt medlemmer i Øvre Romerike Skogeierområde, til årsmøte, middag og fagforedrag på
Kringler Gjestegård. Det ble et vellykket og interessant møte. De 27 deltagerne fikk høre foredrag om
temaene klimaskogbruk, planting og gjødsling.
Skogpedagogisk konferanse: Skogselskapet holdt
kurs i snekring av plankehytte på 11th European
Forest Pedagogics Congress.
Gapahuk og plass til uteskole for Drømtorp videregående skole: I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi startet arbeidet med å etablere et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med
tilrettelagt opplæring.
Vi har laget brosjyre – om oss: Skogselskapet trenger så mange støttespillere som mulig. For å nå ut til
alle dem som allerede vet at skogen er viktig, har vi
laget en brosjyre som forklarer hva vi gjør og hvorfor de skal melde seg inn.
I samarbeid med Det norske Skogselskap, Skogselskap i andre fylker og andre har vi også vært med på
flere andre store arrangement.
Tilbud om rådgivning til skogeierne i Nes
Skogeierlaget og fagansvarlig skog/utmark i Nes
kommune ønsker mer aktivitet i skogen. I den forbindelse er Skogselskapet engasjert til å drive uavhengig og gratis rådgivning for den enkelte skogeier i
kommunen. I Nes er det ca. 650 skogeiere og avvirk-

OSLO OG AKERSHUS: Skogeier Ragnar Ihle får gode råd av

Håvard Midtskogen fra Skogselskapet og Ole Einar Bakke, leder
Nes skogeierlag.

ningen har ligget jevnt i flere år, men når det gjelder
annen aktivitet har det vært en nedgang. Dette ønsker initiativtakerne å gjøre noe med.
Skogselskapet skal ikke drive noen form for oppsøkende virksomhet, men må gjøre tilbudet kjent
gjennom omtaler av prosjektet og informasjon i ulike kanaler.
Prosjektet startet opp ved årsskiftet og per 1. februar er det gjennomført og planlagt rundt 15 besøk hos
ulike skogeiere. Dette er alle de involverte fornøyd
med. Prosjektet er også godt mottatt av de ulike
næringsorganisasjonene som opererer i Nes, og vi
håper at prosjektet kan bidra til økt aktivitet både
hos dem og ute i skogen til den enkelt skogeier.

ROGALAND:
Lærte seg å bli gode skogeiere
En lørdag morgen i mars sneglet flere biler seg opp
over den svingete og bratte veien til Hagalid. I motsetning til de fleste som tar turen opp dit, skulle
disse trafikantene ikke ut på Skomakarnibbå. De var
nemlig der for å lære om skog!
Planting av skog, pleie av skogen og hvordan benytte seg av økonomiske ordninger i skogbruket stod
på programmet denne dagen, som for en stor del
foregikk ute. Innimellom planting, klipping og stell av
skog ble det også tid til en drøs med den kommunale skogbrukssjefen om økonomiske ordninger, og til
inntak av elgsuppe og kake på Galleri Hagalid.
Skogselskapet og Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
gikk sammen om å arrangere skogdagen som hadde

ROGALAND: Dette grantreet har to toppskudd, og det blir ikke
bra når treet vokser til. Sara klipper av det ene toppskuddet
under kyndig veiledning av instruktør Tårn Sigve Schmidt.

planting og stell som tema. Skogdagen er den første av flere slike arrangement som settes opp for
skogeiere og andre interesserte. –Målet med disse
skogdagene er å få opp aktiviteten i skogbruket i
fylket, sier Gerd Inger Aarnes fra Skogselskapet. –
Det er et stort verdiskapingspotensial i skogbruket,
men mange skogeiere går glipp av verdier på grunn
av at de rett og slett ikke er klar over hva de kan gjøre
i skogen sin. Det er derfor vi arrangerer disse skogdagene, forteller hun.

VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD:
Økt samarbeid
Skogselskapene i Vestfold, Telemark og Buskerud
ønsker et tettere samarbeid. Det er på ingen måte
noen ny tanke for denne regionen. Fusjonen mellom
planteskolene på Gvarv og Hokksund førte til dannelsen av Norgesplanter AS, og dette ga inspirasjon
til å samle tankene om mer samarbeid også på informasjonssiden. Tor Anton Andersen i Vestfold, Vegar
Hvamb i Telemark og Lars Kihle og Karl Henrik S.
Berke i Buskerud har bestemt seg for å øke takten
av samarbeid. Formålet er å kunne spille enda bedre
på hverandres kompetanse og erfaringer. Ikke minst
kan vi samle kreftene på felles skoleskogdager, prosjekter og arrangementer. Dyrsku’n er et glimrende
eksempel på at samarbeid kan gi større effekter ut
mot publikum. De ansatte ser på dette initiativet
som en god måte å møte fremtiden på.

FLERE FYLKER: Vegard Hvamb, Tor Anton Andersen og Lars
Kihle ser muligheter i samarbeid over fylkesgrensene.
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NM på ski 2017
I dagene 2.-5. februar gikk norgesmesterskapet på ski av stabelen på Lygna
Skisenter i Gran kommune i Oppland. 30 000 tilskuere, av dem 5000 skolebarn,
fikk med seg arrangementet. Og Skogselskapet var der.
TEKST: TORE MOLTEBERG OG ASTRI KLØVSTAD

Det flotte Skisenteret var nytt til NM og ligger 620
moh ca 700 meter nordvest for Lygnasæter. Sentralt i publikumsområdet benyttet Skogselskapet
anledningen til å sette opp lavvo og bålpanner for å
skape stemning for publikum sammen med «Hadelandskogbruket». Hadelandskogbruket var i denne
sammenheng Gran Almenning, Brandbu og Tingelstad Almenning, Lunner Almenning, Jevnaker Almenning, Hadeland Skogeierlag og Viken Skog SA.
I fire hektiske dager produserte og serverte Skogselskapet skogskaffe og varm solbærsaft til publikum, som også fikk bruke lavvoen som varmestue
mellom konkurransene.

Da ble anledningen benyttet til å snakke om hva
skogbruket betyr for folk flest gjennom tilrettelegging for idrett og friluftsliv og ikke minst skogens
betydning for klimaet.
– De som går på ski er jo brukere av skogen på sin måte,
og dermed ambassadører for en av skogens mange
bruksområder, sier Ola Gram Dæhlen i Oppland Skogselskap. Han forteller at skolene på Hadeland og Toten hadde tatt tak i denne muligheten for å gi elevene
motivasjon for langrennssporten, og tok skidagen sin
på NM på Lygna. Dermed var det 5000 skoleelever til
stede, og de fikk dermed også mulighet til å høre om
skogens betydning på så mange måter.

VARMESTUE: Skogselskapets vedfyrte
lavvo var et kjærkomment tilfluktssted
når kulda hadde bitt seg fast i fingre og
tær. Foto: Ola Gram Dæhlen

TILSKUERE: Publikum
trosset tåke og hustrig
vær for å få se Norges
beste skiløpere konkurrere
seg imellom. Foto: Tore Molteberg
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Skirenn og folkefest
Holmenkollen nasjonalanlegg er en arena hvor Skogselskapet
trives godt. I år var det publikum på verdenscupavslutningen i skiskyting
som fikk muligheten til å bli kjent med oss der.
TEKST OG FOTO: TROND LOHRE

Holmenkollen Skiskytterfest ble i 2017 arrangert 17.19. mars. Dette er et årlig, internasjonalt skiskytterarrangement som består av tre konkurransedager med
sprint, jaktstart og fellesstart for kvinner og menn.
Det inngår som en del av den årlige verdensomfattende BMW IBU Biathlon World Cup. Skogselskapet
stilte med fire voksne og to yngre representanter.
Med lavvo, bål, reinskinn, skaukaffe, toddy, mini-bioenergianlegg og natursti sørget Skogselskapet for en
svært populær skogsarena for publikum.
Holmenkollen Skiskytterfest er mye mer enn bare
skirenn. Det er alltid ventetid før og mellom rennene,
mange nysgjerrige mennesker og derfor en enestående arena for å snakke om skogens mangesidige
betydning. Grankvisten som har fast plass i tuten på
svartkjelen blir flittig kommentert og gir inngang til
samtale om trærne som kinderegg: ikke bare renser
de kaffen for grut, de renser også luften vår, vannet
vårt og sinnet vårt. Forståelsen av at alt dette skjer
fordi vi har trær i vekst kommer fort, og videre at vi
må plante mer, hugge mer og bruke mer trevirke er
også forståelig.

Skogen som arena for idrett, rekreasjon og friluftsliv
er åpenbar for publikum på skirenn. At aktiv skogforvaltning er avgjørende for samspillet mellom
bruk og næring er noe folk flest ikke har noe særlig
bevissthet om. At det ikke snør skiløyper vet vi, men
at de fleste skiløyper er lagt på skogsbilveier eller
i tilrettelagte traseer er ikke så godt kjent. At de
fleste skogsbilveier er anlagt og blir vedlikehold primært for tømmertransport er underkommunisert
– samtidig som de samme skogsbilveiene er landets
mest benyttede tur- og treningsarenaer. Gode samtaler og kunnskapsformidling om dette gir bedre
forståelse for avhengighetsforholdet, er med på å
dempe ulike interesse- og brukerkonflikter og bidrar
til å finne løsninger både på kort og lang sikt.
Med praktisk bruk og fremvisning av bioenergiproduksjon samt gode samtaler om skogforvaltning ble
årets Skiskytterfest i Holmenkollen mye mer enn
bare skirenn. Men det er jo det også. Og det ble flere
norske pallplasseringer; en seier til Tiril Eckhoff og
en seier og en tredjeplass til Johannes Thingnes Bø.

SKINNSALONG MED PANORAMA: På reinskinnsbenker med

OPPSØKENDE VIRKSOMHET: Også tribunesliterne fikk kaffe av

utsikt over Holmenkollen kunne man få gransilt kaffe og
informasjon om hva skogsdrift kan bety for friluftslivet.

Skogselskapet.
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UNGDOMMENE: Norges stafettlag under 50 bestod av Per Odd Rygg, Petter Owesen og Trond Lohre.

Prikkfritt arrangement
Årets EFNS-arrangement gikk av stabelen i Madona i Latvia.
Og det kan bare konstateres at det ble et tvers i gjennom vellykket
arrangement i perfekt preparerte løyper.
TEKST OG FOTO: JOHS BJØRNDAL

Den norske deltagelsen var mindre enn på flere tiår,
muligens trakk ikke noen dager i det latviske innlandet så voldsomt. Den samlede deltagelsen var også
et par hundre færre enn i Holmenkollen i fjor. Øsende
regnvær på de to velorganiserte ekskursjonsdagene
og på åpningsseremonien bidro kanskje heller ikke
til å skru opp forventningene.
Men med 470 deltagere snakker vi fortsatt om et
stort arrangement og skirennene opprant med nysnø og kuldegrader. I stedet for en enslig stripe med
14
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skitten kunstsnø, slik rammen har vært for mange
skirenn i Mellom-Europa i vinter, framsto den temmelig nye skistadion Smeceres Sils i vinterprakt. Og
den tekniske gjennomføringen av skirennene med
skyting var helt uten feilskjær.
Per Odd Rygh fra Steinkjer sto for den samlede norske medaljehøsten. Han holder stadig god fart i sporet og var en av ytterst få som slapp å gjøre seg kjent
i strafferunden.
Men det viktigste er å delta og som vanlig ble arran-

I GANG: Ann-Christin Schill legger i vei
i fristilkonkurransen.

TREFFSIKKER: Per

Odd Rygg har skutt
fullt hus og trenger
ikke legge turen om
strafferunden.

STEMNING: Gu
nn Turid Aakre, To
r Danielsen og Ma
en ivaretar de no
rit Danielsrske fargene på
afterski-arrangem
entet.

gementet avrundet med festligheter, først det tradisjonelle afterski-arrangementet på skistadion umiddelbart etter stafetten. Her serverer de deltagende
nasjonene sine spesialiteter innen mat og drikke, en
utmerket arena for stadig mer høylytt og språkmektig mingling. Senere på kvelden arrangeres en mer
tradisjonell bankett, som gjerne inneholder en ganske langdryg premieutdeling. Men også denne var
noe effektivisert i forhold til tidligere, i det hele tatt
leverte de latviske vertene et arrangement helt uten
feil og mangler.
Neste år går arrangementet – for øvrig det 50. i rekken – av stabelen i Anterselva i Italia i månedsskiftet januar-februar. Det ventes at en adskillig større
norsk kontingent vil la seg friste av en tur til den velkjente skiskytterarenaen der.

Bli med til Anterselva (Antholtz) i Südtirol
28. januar – 3. februar 2018. EFNS Norge arrangerer
fellestur og vi tror og håper på stor norsk deltakelse.
Les alt om 50. EFNS på www.efns.eu
Forhåndspåmelding er åpnet!
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Verv en venn og bli med i trekningen av

5 FLOTTE TURSEKKER
fra Skogselskapet

Skogselskapet er en aktiv, ideell medlemsorganisasjon
som ønsker flere medlemmer velkommen.
SKOGSELSKAPET JOBBER
HVER DAG, I HELE LANDET,
MED AKTIVITETER I HENHOLD
TIL SITT FORMÅL:

SKOGSELSKAPET

Å fremme forståelse for
skogens mangesidige betydning.
Som verdiskaper gjennom
et godt skogbruk, for helse,
rekreasjon, friluftsliv, biologisk
mangfold samt som avgjørende
i klimakampen.
Det arrangeres skoleskogdager,
skogdager, informasjonsog holdningskampanjer,
arrangementer, stevner, foredrag,
aktivitetsdager, høringer og
prosjekter.
Kunnskapsformidling og
kompetansehevning om
aktiv skogforvaltning,
avhengighetsforhold, brobygging
og tilrettelegging står sentralt.
Prioriterte satsningsområder er
Skog & Helse og Skog & Klima.

Vinn
tur sek k

Medlemskap er åpent for
alle som er glad i skog!

INNMELDING PÅ SKOGSELSKAPET.NO OG SKRIV DITT NAVN I KOMMENTARFELTET
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Bokanmeldelser:
Om skogen rundt Oslo – og folket som bor i den
Helge Haakenstad, forstkandidat med doktorgrad
om forholdet mellom skogbruk og friluftsliv, er oppvokst i Maridalen. Så ble han skogforvalter i Oslo
kommunes skoger i 30 år og etter oppnådd pensjonsalder har han skrevet bøker om skogen rundt
hovedstaden som han er så glad i – og folkene som
bor i den.
«I skogsfolkets rike» kom i 2012
og består av 26 kapitler, hovedsakelig intervjuer med folk som
har hatt sitt liv og virke i Nordmarka og Rausjømarka. Mye av
dette er ukjent også for en som
har ferdes i disse områdene
i 50 år. Boka inneholder også
en god del dikt som viser at forfatteren også har en
lyrisk åre. Og selvfølgelig er den spekket med flotte
bilder.
Og i høst kom Haakenstad med en ny bok om Lillomarka, den relativt lille delen av Oslomarka som omkranses av Oslos nordlige bydeler, Maridalen, Gro-

ruddalen og Nittedal. Den er
med andre ord omkranset av
mye folk, men området er variert og vakkert og det er ikke
vanskelig å finne områder der
man kan være for seg selv.
Denne marka er omsorgsfullt
og detaljert beskrevet i boka,
som også inneholder beskrivelser av syv vandringer
utenfor allfarvei.
Boka inneholder også intervjuer med kjentfolk i
marka, beskrivelser av naturreservatene og ikke
minst mer enn 100 sider om de mange kulturminnene som tidligere tiders ferdsel og ulike aktiviteter
har etterlatt i denne skogen som har vært bynær i
tusen år. Det blir definitivt mer interessant å gå på
tur dersom man kan litt om det man ser. Men det er
fullt mulig å ha utbytte av boka selv om man ikke skal
på tur.
Begge de omtalte bøkene er utgitt på forlaget Skog
og Varde.

J.B.

Med Afrika i sitt hjerte
Tittel: Erling Fosser – erindringer fra et liv
Forfatter: Ingvar Nordås
Ask Forlag Halden 2016
192 sider
Erling Fosser er en skogbruker som
virkelig har opplevd mye og disse opplevelsene er nå samlet i en bok skrevet
av journalisten Ingvar Nordås. Erling er
vokst opp på småbruket Ånerød noen
mil fra Halden og har vendt tilbake til
Østfold-skogene. Her har han blant
annet fått bygd Fosserkoia, der friluftsfolk kan overnatte gratis og uten nøkkel. Og der har han fortalt
om sine spennende opplevelser i Afrika gjennom
flere tiår.
For da Erling Fosser – skogtekniker utdannet på
Evenstad med sikker jobb i Saugbruksforenngen –
kom til Uganda som fredskorpsdeltager i 1964 var

han i realiteten solgt. Det som skulle
være et toårig engasjement ble til syv
år som skogbrukslærer på Nyabyeya
Forestry School, helt til Idi Amin kom
til makten. Da dro han ikke hjem, men
flyttet til Tanzania og drev med instruktørutdanning, senere ble den praktisk
anlagte mannen lærer i Etiopia. Også
etter at han vendte hjem til arbeid i
skogbruksetaten i Østfold fortsatte
han å ta korttidsoppdrag i Afrika, det
siste hadde han i 2009, 74 år gammel.
De jordnære skildringene fra datidens Afrika er fascinerende lesning og flere fra samme generasjons
idealistiske skogbrukere slipper til i boka, det samme gjør kona Vera. En god slump jakthistorier hører
også med, og posering med støttenner vitner om at
noe har skjedd i tiårene siden.

J.B.
SKOG OG MILJØ 2016
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FORSKNING
i det grønne
SKOGBRANN RUSTER TRÆR FOR VARMERE KLIMA
Ny forskning viser at treslag som ikke er vant til skogbrann er dårlig rustet mot fremtidige klimaendringer.
En ny internasjonal studie viser at jo oftere det brenner
i en skog, jo tykkere er barken på trærne.
Denne kunnskapen kan brukes til å forutsi hvilke skoger
og savanner som vil overleve i et varmere klima hvor vi
forventer et økt antall skogbranner.
Forskere, blant annet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har sammenliknet 572
treslag i regioner på kryss og tvers av kloden. Uansett
hvilket område det gjaldt, var sammenhengen mellom
bark og brann svært sterk.
www.forskning.no
KJENN IGJEN FUGLELYDENE MED EN NY APP
Teknologi kan brukes til så mangt. Nå kan du få digital
støtte til å gjenkjenne fuglesangen i buskene. Når du
hører det kvitrer, kan du ta opp lyden av fuglen i appen
WhatBird. Hvis appen kjenner igjen fuglesangen, stopper den opptaket og gir deg et eller flere forslag på
fugleart. Deretter kan du sammenligne ditt eget opptak
med forslagene fra WhatBird. WhatBird hjelper deg
med å kjenne igjen 22 av de vanligste fuglene.
Den gir deg ikke en klar fasit, men en god hjelper for å
finne ut hvilken fugl det kan være. Den kan derfor være
et nyttig og artig supplement til kikkerten og fugle
boka, når du er ute i naturen.
gemini.no
MER SKÅNSOMT MED BELTEGÅENDE SKOGSMASKINER
Sammen med ni europeiske skogforskningsinstitusjoner og private bedrifter skal forskere fra Norsk institutt
for bioøkonomi (NIBIO) delta i utviklingen og testingen
av en beltegående skogsmaskin som vil kunne gi mindre
kjøreskader etter hogst. Beltegående skogsmaskiner
gir mindre såkalt marktrykk og slitasje på skogbunnen.
– Lykkes vi med denne forskningen vil skogsmaskinene
gi mindre skade på skogsjorda, samtidig som lønnsomheten opprettholdes, eller kanskje til og med bedres,
forteller forskningssjef ved NIBIO Rasmus Astrup.
Forskerne har kalt prosjektet OnTrack og målet er et
mer skånsomt skogbruk.
www.forskning.no
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Nr 4-5, April-Mai 1917
Personalia
Ved det nyopprettede Statens ved- og torvkontor er skoginspektør Thv. Kiær konstituert som
direktør og skogforvalter F. W. Schwencke som
sekretær.
Skogforvalter Ruden er konstituert som skog
inspektør i det Søndenfjeldske, Skogassistent
Berger som skogforvalter i Akershus og skog
assistent Jens Markus Hansen som skogforvalter
i Buskerud.
Førsteassistent ved skogtaksationen Olaf Skøien
er ansat som skogtaksator i statens tjeneste, samtidig er andenassistent Johan G. Juel oprykket til
førsteassistent.
Forstkandidat Stener Vogt er ansat som skog
assistent ved Buskerud skogforvaltning.
Forstkandidat Peder Mo er ansat som skog
assistent ved Buskerud amtsskogselskap.
Forstkandidat Otto J. Hansen er ansat som forstmester ved Mjøndalen cellulosefabrik.
Skogassistent J. W. Guttormsen er ansat
som amtsskogmester i Buskeruds amt, bopæl
Hønefoss.
Skogassistent i Helgeland P. Vikhammer er ansat
som amtsskogmester i Tromsø amt.
Skogforvalter O. Bruflat er ansat som bestyrer av
Løitens almenningsskog.
Forstkandidaterne Odd Cappelen og H. Lund er
ansat som ekstraassistenter under de praktiske
øvelser i indeværende aars sommer ved henholdsvis Kongsberg og Stenkjær skogskoler.
Forstkandidaterne Ragnar Høe, Johan Fjeld,
Bjarne Teilman, Arne Alhaug og Jørgen P. M.
Johannessen har faat ansættelse for sommeren
som midlertidige skogassistenter.
Svenska Skogsvårdsföreningen har paa grund av
forholdene besluttet at opgi planen om en excursion
til Norge iaar.
Tidsskriftet.
Det blir saa dyrt at trykke nu under krigen, at
tidsskriftets hefteantal må indskrænkes.
Næste nummer utkommer derfor først utpaa
sommeren.
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2406 Elverum
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47

31

40

42

Bli med i trekningen av tre flotte
trekopper fra Skogselskapet!
Leveringfrist: 12. juni 2017
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38

46

Wergelandsveien 23B

17

28
32

Det norske Skogselskap

14

15
19

SEND INN FERDIG
UTFYLT KRYSSORD TIL

Loddrett

1
Arbeider for enerett
2 	Militær f.k. for
hæravdeling
3
Et litt ynkelig vesen
4 Stor elv
5
Fruktbart sted
6 Yrke
7
Mannsnavn
8 Fart
9 	Er du det får du ikke
stemme
10 Vanlig forkortelse
11 	Halvdel av fast
forbindelse
12 	Er samfunnet avhengig av
17 Veldig liten del
20 Uttrykke

23 	Holder til spesielt
forhold
25 Som gjelder sjelelivet
29 Fisk
31 Del av Oslo
33 Liker mange å innta
35 Kakene
37 	Kappe, ikke brukt i
Norge
39 Vokst
43 I skogen
45 Oppdyrkede arealer
47 Kommune
48 Lesestoff
49 Lever
55 Bokstav
56 Dyrelåt
57 Tall

SKOG OG MILJØ 2016

19

Returadresse:
Det norske Skogselskap
Wergelandsveien 23B
0167 Oslo

Velkommen til hele skogsektorens møteplass

7

1. og 2. juni 2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

7

Blant årets viktige temaer vil være:

ØKT TILVEKST // NY TEKNOLOGI // NY INDUSTRI // TRANSPORT

