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LEDER

Årskavalkade – 2013 i utdrag:
 

2013 er snart historie, og dersom vi ser i bakspeilet kan 

det trekkes frem noen utvalgte aktiviteter som beskriver 

utviklingen i skogselskapet - fra et spennende år. 

Desember - Skogselskapet deltok med stor stand på 
årets julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. På to helg-
er hadde museet besøk av over 25.000 mennesker og 
Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og positive 
tilbakemeldinger på opplegg og form. Skogens betyd-
ning var i sentrum.

November - styremøte, rådsmøte og samling for ansatte  
i skogselskapsfamilien. Høringsrunden om mulig ny organi-
sasjonsmodell tidligere i høst avdekket at det ikke er fler-
tall for å gå videre med styrets anbefaling om en stiftelses-
modell. Styret har derfor fremmet forslag om en modell for 
samarbeidskonsepter med følgende hovedpunkter:

• Kjernevirksomheten; som vi blir enige om og som 
forplikter alle.

• Prosjekt/fellestiltak; som vi blir enige om, er frivillig, 
men forpliktende etter inngåtte individuelle avtaler.

• Administrative tjenester; som kan tilbys i alle retn-
inger og formaliseres.

• Rådsmøtet ga sin tilslutning til modellen og den er 
konkretisert og gitt et mer utfyllende innhold på 
samlingen med de ansatte. 

Oktober - Karrieredagen på UMB, fellesstand med re-
presentanter for skogsektoren.  Todagers samling med 
alle landets Vitensentre på Norsk Teknisk Museum og 
med Skog & klima som hovedtema. Høysesong for skole-
skogdager i fylkesskogselskapene.

September - Friluftslivets dag på Sognsvann med  
ca. 4.000 besøkende. Dyrskú n i Seljord med om lag 80.000 
besøkende, de lokale fylkesskogselskapene deltok på 
skogtunet. Skoleskogdager på Sognsvann med nær mere 
2000 skolebarn fordelt over to dager og tilsvarende stor 
aktivitet med skoleskogdager i resten av landet. 

August - Deltakelse på Skogeierforbundets nasjonale 
skogdag rundt om i landet med flere tusen besøkende. 
Jakt- og fiskedagene på Elverum med ca. 30.000 besøken-
de; deltakelse på Skogbrukstunet med stand og aktivitet-
er. Stor aktivitet på planteskolene med salg og levering. 

Juli - tidenes sommer i Norge med fantastisk vekst i skog-
en og god stemning i by og bygd, til lands og til vanns!

Juni - Skog- og tresektorens viktigste møteplass; Skog 
og Tre 2013. Konferansen samlet over 450 deltakere. 
Smaken av Marka - stort fellesarrangement i Spiker-
suppa med bla. OFA, OOF, DnT, NJFF. Grilling av hel hjort, 
utdeling av planter og lansering av MarkaApp. Speider-
nes Landsleir ble arrangert i Rogaland og Skogselskapet  
i Rogaland deltok med bla. speiderplanting.

Mai - Gjennom året, og da særlig i barmarksesongen  
arrangerer fylkesskogselskapene over 130 skoleskog-
sdager og når med dette ut til nærmere 12.000 5.-6. klas-
singer om skogens mangesidige betydning.

April - Samling for de ansatte i Skogselskapsfamilien for 
faglig oppdatering og prosjektsamarbeid. Nettsider og 
naturstiplakater er blitt oppdatert og videreutviklet.

Mars - DnS i audiens på Slottet hos vår høye beskytter 
H.M. Kong Harald. Østerdalskonferansen på Skogmuseet  
i Elverum. Team Skogselskapet var med på Skogs-EM på Ski  
i Kroatia og høstet flere medaljer og gode plasseringer.

Februar - Nettbasert medlemsregister er utviklet og til-
bys til hele skogselskapsfamilien.     

Januar - Markadagen - vinter, i samarbeid med bla. OOF, 
DnT, Skiforeningen og Naturvernforbundet arrangerte 
Skogselskapet markadag på Frognerseteren friluft      - 
s enter med om lag 1.500 besøkende.

Listen ovenfor er ikke ment å være komplett, men kun 
som illustrasjon på det mangfold av tiltak og aktiviteter 
som foregår i Skogselskapet i løpet av året. Det er vårt 
håp at dette kan virke som inspirasjon til det flotte arbeid-
et som nedlegges - og som et bidrag til fortsatt å støtte 
opp om Skogselskapet og skogens muligheter. Sammen 
får vi til mye - takk for innsatsen og samarbeidet i 2013!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Trygve Enger

administrerende direktør
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Julemarked på  
Norsk Folkemuseum

De to første helgene i desember arrangerer Norsk Folkemuseum  
på Bygdøy sitt tradisjonsrike julemarked. I år også med Skog  - 
selskapets granbar-, bål- og kaffeduftende tilstedeværelse.

TeksT: snorre synnesTvedT og AsTri kløvsTAd  

FoTo: dns

H
ele 27 735 besøkende var innom julemarkedet  
i løpet av de to helgene. DnS og Skogselskapet  
i Oslo og Akershus holdt spikkeverksted for små 

(og noen store) i lavvoen vår, og stilte med bålkaffe og 
hyggelig stemning. De som var på jakt etter julegaver, 
eller bare ble inspirert av spikkingen, kunne kjøpe to va-
rianter av spikkekniver. Et alternativ til de vanlige jule-
blomstene var skogselskapets mini-juletrær i potte. Vi 
ga også folk muligheten til å dyrke sitt eget juletre, da vi 
solgte pent innpakkede gran- og edelgranplanter.

Mange av de besøkende ga uttrykk for at en rolig 
stund med spikkekniv og/eller kaffekopp på Skogsel-

skapets halmbunter og reinsdyrskinn ga en kjærkom-
men og stemningsfull avveksling.

Plassene på Norsk Folkemuseums julemarked er 
etterspurte. Museet hadde imidlertid gode erfaringer 
med Skogselskapet etter skogdagen som ble arrangert 
der tidligere i år, og tildelte oss en av plassene - noe vi 
setter stor pris på. Det er veldig positivt for Skogsel-
skapet å kunne være på arenaer hvor vi møter mye folk, 
så vi satser på et fortsatt godt samarbeid med Norsk 
Folkemuseum fremover.

FoLkSoMt: Julemarkedet på Norsk Folkemuseum tiltrakk seg 
nesten 30.000 besøkende fordelt på to helger i desember.

iNStrUkSjoN: Det er ikke bare å gyve løs med kniv i hendene. Men 
med gode råd om teknikk og sikkerhet fra Skogselskapets direktør, 
går det fint.
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kreAtivt: Orepinner ble tryllet om til dekorative nisser av ivrige barnehender.
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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 Skogdag er like stas 
på sensommeren og høsten
Skogselskapet i Buskerud har hatt en travel tid med 
skogdager etter sommeren. Og selv om noen elever 
er heller tynt kledd, er høsten en fin årstid å arrang-
ere skogdager på. Naturens mange farger gir det hele 
enda en dimensjon å spille på. Skogbrukssjefene i de 
kommunene som har arrangert skogdager vi har fått 
delta på, skal ha stor ære. De har forberedt skogdagene 
godt, og vet hvordan logistikken skal gå opp. Og det al-
ler viktigste med dagene er å gi barna en spennende og 
opplevelsesrik dag i skog og mark. Nettopp det føler vi  
i Skogselskapet i Buskerud at vi klarer. 

 Sammen med ulike samarbeidspartnere, og med 
forskjellig konsept for skogdagene har Skogselskapet 
i Buskerud arranger skogdager blant annet i Modum,  
i Nedre Eiker, i Drammensområdet og Hønefoss. Stor 
takk til alle medhjelpere av skogdagene!

5.-7. klasse ved jondalen barneskole produserer tretjære
Torsdag 24. oktober hadde elevene ved Jondalen 
barne skole en noe annerledes skoledag enn vanlig. Da 
skulle «han skogsmannen Kalle» komme...

Dagen startet inne, der vi snakket om hvor stor res-
surs skogen egentlig er for mennesket, og at det finnes 
produkter i dagligvarehandelen som inneholder mer 
skog enn det vi egentlig er klar over. Dette syntes elev-
ene var svært spennende å høre om. 

– Er det virkelig slik at jeg smører et grantre utover 
tennene når jeg pusser dem? undret en elev etter at det 
ble forklart at det er cellulose i tannkremen.

Etter en snau time i klasserommet var det klart for 
å ta turen ut og begynne med det vi egentlig hadde som 
plan for dagen: Brenne egen tretjære. Det var flere av 
elevene som hadde vært med på det tidligere, men det 

BUSkerUD: Rundt 100 barn var med på skogdagen for Hønefoss 
barneskole.

BUSkerUD: Tjærebrenning på timeplanen i Jondalen.

BUSkerUD: Volkswagen med ny design er kun for spesielt utvalgte.
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gjorde ikke begeistringen mindre. Elevene ble delt inn 
i fem grupper, deretter ga samtlige full gass. Nå måtte 
de hogge opp ved til bålet og fylle en blikkboks med flis 
fra tyrirøtter.

Etter bare en liten time var samtlige bål i full fyr og 
tretjæreproduksjonen i gang.

Bålene fikk brenne 1,5 time, deretter fikk elevene se 
resultat og om de i det hele tatt hadde klart å utvinne 
nettopp tretjære. De klarte det alle sammen, noe som 
ga kjempegod stemning og veldige fornøyde elever. Et 
helt syltetøyglass ble fylt med tjæren fra alle gruppe-
ne. Og nå skal skolens fuglehus få et strøk tjærebeis.

Det er god pedagogikk når eleven selv er med på  
å omdanne trevirke til noe som ser helt annerledes ut.

Skogselskapet i Buskerud takker Torleif Kittilsand 
ved Våleveien Produkter i Holmestrand for de flotte 
tyrirøttene som de fikk til gjennomføringen og til Euro 
Blikk i Hokksund for gratis blikkplater.

en riktig «skaubil» er nå på Buskerud s̀ veier
Skogselskapet i Buskerud har anskaffet seg en skikke-
lig skogsbil, så nå kan vi markedsføre oss samtidig som 
vi kan ha med oss mye forskjellig utstyr til skogdager 
og andre arrangementer eller aktiviteter i forbindelse 
med skogen.

Vi tør påstå at vi kommer til å skille oss ut noe i det 
øvrige trafikkbilde, og det er vi stolte av!

HeDMArk Skoleskogdag i Åsnes på FNs fredsdag
20. september hadde skogselskapet i Hedmark et hel-
dagsarrangement for nærmere 80 elever på 6. trinn  
i Åsnes kommune. Første del av dagen gjennomførte elev-
ene en kunnskapsløype med 10 skogrelaterte poster.

Del to av dagen gikk med til markering av FNs inter-
nasjonale fredsdag gjennom å plante skog. Elevene fikk 
plante to granplanter hver, og det ble holdt en appell av 
hovedutvalgsleder for næring og miljø i Åsnes kommu-
ne, John Holen.

Skogdagen ble arrangert i et godt og velfungerende 
samarbeid med elever fra Solør videregående skole, 
avdeling Sønsterud, skogbrukssjefen i Åsnes kommu-
ne og Skogkurs.

Møre og roMSDAL velg Skog på Dyregoddagene 2013
10. klassingar frå heile Nordmøre og Romsdal fikk opp-
leve kva landbruks og bygdenæringane har å tilby på 
en deilig og solrik fredag. Blant utstillarane hadde Velg 
Skog stand samen med Norges jeger- og fiskeforbund 
(NJFF) og Friluftsrådet. På standen fikk ungdommane 
være med på ein skogprat med Velg Skog som handla 
om alt skogen kan brukast til og variasjonen i yrke ein 
kan ha i skogen. Skogselskapet delte ut ei furuplante 
til kvar av elevane, noko som blei tatt vel i mot av miljø-
bevisste ungdommar. Mange av ungdommane imponer-
te stort og viste at dei hadde følgt med i naturfagstimen 
og visste at skogen binder CO2 og slepper ut oksygen.

 Tore Dønheim frå Skogselskapet i Møre og Roms-
dal, Odd Løset frå Fylkesmannens landbruksavdeling 
og Gerd Inger Aarnes frå Velg Skog Vest, storkoste seg 
med å representere skogen på Dyregoddagen. Det var 
morosamt at me fikk treffe så mange ungdommar på 
ein dag, det var omtrent 400 guter og jenter innom lav-
voen her, seier Gerd Inger.

 NJFF serverte det møraste reinkjøtt og friluftsfor-
bundet hadde fleire morosame aktivitetar å by på. Det 
var til og med ein kar i vaskeekte indianerkostyme på 

HeDMArk: Skogplanting på FNs fredsdag. Møre og roMSDAL: Indianer og hvit på Dyregoddagene.
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standen. Velg Skog takkar for eit godt samarbeid, og 
vonar at det ikkje blir siste gong!

NAMDAL Skogskader etter stormen Hilde 
Stormen Hilde har rasert mye ung- og gammelskog  
i Namdalen. Særlig hardt har det rammet ungskog i sin 
beste alder. På Namdal Skogselskap sin eiendom Heia 
i Over halla har «Hilde» rasert granskog i H.kl. IV. Dette 
er skog i alder +50 år, med andre ord skog i sin beste 
vokse alder. Feltene er såpass skadet at det eneste vi 
har å gjøre er å hogge ned og starte nytt omløp.

Heldigvis er skogen forsikret i Skogbrand. Vi opp-
fordrer alle skogeiere til å forsikre skogen sin. Husk at 
premien kan dekkes av skogfond.

oSLo og AkerSHUS Skogselskapet i oslo og Akers-
hus inviterer hvert skoleår alle 6. klasser i Akershus 
til en gratis skoleskogdag. 
Dette har vi gjort i snart 10 år og vi holder fortsatt koken 
– i høst har vi vært ute med over 20 skoler. Oppskriften 
på en vellykket skoleskogdag er som følger: To-tre klas-

ser med blide og ivrige elever går ut i en lokal skog hvor 
de møter to engasjerte medarbeidere fra Skogselska-
pet over et diigert bål. Elevene får hver sin spikkekniv 
og -emne av fersk gråor, og det lages smørkniver, knag-
ger, nisser og spyd. Så grilles det ostingser og pølser 
og pinnebrød og marsmallows, før barna leker fritt. 
Deretter er det skoletime blant gran og furu, døde trær 
og råtne stubber – hvor alle elevene, og noen lærere, 
oppdager og begeistres over naturens kretsløp. Skole-
skogdagen avsluttes med en natursti – og alle var enige 
om at det hadde vært en fin dag.

Det er ikke alt som kan telles og måles, og elevenes 
læringsutbyttet av en skoleskogdag kan være vanske-
lig å evaluere på en slik måte. Vi er dog sikre på at disse 
dagene er av stor verdi, både fordi skolene melder seg 
på år etter år, men også fordi en dag hvor elever opple-
ver å mestre en kniv og å skape noe i tre, vise engasje-
ment for naturfag i praksis samtidig som de er fysisk 
aktive ute i naturen, rett og slett ikke kan være feil. 

oSLo og AkerSHUS: Skogdag kan aldri bli feil.

oSLo og AkerSHUS: ... og med store maskiner.oSLo og AkerSHUS: Man kan ta ned trær med små maskiner...

NAMDAL: Stormen Hilde gjorde store skader på skogen i Namdalen, 
blant annet på Skogselskapets eiendom Heia.
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oPPLAND: Skog-Scrabble var en av postene på skogdagen.

teLeMArk: Nyrestaurert og innbydende start på naturstien i Lårdalen.

oPPLAND Skogselskapet med 16 skoleskogdager  
på 16 dager
Skogselskapet i Oppland og Hedmark gjennomførte  
i september og oktober skog- og klimadager for alle  
10. trinns elever i Gjøvik og Ringsaker kommuner. Elev-
ene ble busset til Biri Planteskole, der Skogselskapet 
har et opplegg som passer inn i lærerplanen til elevene. 

Skoleklassene deles opp i åtte grupper og i løpet av 
dagen er alle innom disse postene:

• Karbonets kretsløp – hvor de lærer om sammen-
hengen mellom skog og klima, og hva skogen kan 
gjøre for klima og energiproduksjonen i samfunnet.

• «Vi høgg» er en post der elevene lærer riktig teknikk 
for vedkløyving og hvilke treslag som egner seg 
best til ved i innlandet.

• Har volum noe å si i energisammenheng? Elevene 
regner på energiinnholdet i ved kontra trepellets og 
ser på dette i forhold til volum.

• Energiinnhold og priser er også en viktig post der 
elevene lærer å regne priser og virkningsgrad. Her 

er faktorer som vekt, fuktighet og volum viktig å  
få fram.

• Skogsti med 15 spørsmål om alt fra spor i snøen til 
når vi har lov og brenne bål i utmarka.

• Brubygging med små tømmerstokker (Da Vinci brua).
• Scrabble-spill hvor elevene finner ord som har med 

skog og natur å gjøre.
• Kubbespill.

Dagen ble avsluttet med et rollespill sammen med elev ene. 
Rammen i dette spillet viser hvordan vi kan bruke energi 
smart og at alle har et ansvar for det i sine daglige liv.

 Slike skog og klima dager har blitt gjennomført nå  
i åtte år i Gjøvik og i tre år i Ringsaker. Tilbakemelding-
ene fra skolene er god og flere av dem har nå laget et 
opplegg ved skolen der de jobber med disse temaene 
før de kommer og etter at de har hatt denne dagen.

Ca. 4500 elever har deltatt i disse åra. Dette er et viktig 
arbeid. Det er nye elever hvert år, og lærere får en bedre 
forståelse for hva skogen kan gjøre i klimasammenheng.

oSLo og AkerSHUS:  Yrende liv.

teLeMArk: Naturstiposter kan trenge vedlikehold fra tid til annen.
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teLeMArk telemark Skogselskap er i gang med å 
ruste opp naturstier
I Lårdalen er naturstien ferdig restaurert. Naturstien 
begynner ved Lårdal brygge ved Bandakvatnet, her 
finner du en stor informasjonstavle. Stien følger vannet 
et stykke før den snirkler seg oppover i Lårdal, med en 
lengde på ca. 1,5 km. 23 plakater pryder veien, og her kan 
du finne informasjon om hva skogen har å tilby oss. Alt 
i fra planter, dyr og trær til dagsaktuelle temaer som 
«skog og klima» og «skogen som en fornybar ressurs.» 

juletrekveld
Interessen for juletrær var stor blant de oppmøtte på 
Telemark Skogselskaps juletrekveld. Fokuset var satt 
til det salgsklare juletreet.

Erik Dahl viste fram sin hogstmodne juletreskog  
i Sauherad. Mørket innhentet etter hvert deltakerne, 
men kvelden stoppet ikke med det. Det ble bål, kaffe, 
kake og prat før det ble informasjon om Telemark Skog-
selskaps pågående prosjekter.

tveten skole på overnattingstur i skogen
I november reiste 15 elever fra valgfag friluftsliv ved Tvet-
en skole ut i skogen sammen med Telemark Skogselskap. 
Turen bød på overnatting i lavvo, garnfiske og rådyrjakt.

Etter skoletid reiste de spreke 8. og 9. klassingene 
opp i Sverre Siljans skog i Bjørkedalen. Der innkvart erte 
de seg i en stor lavvo før de organiserte skistafett. Fire 
elever på ett par ski. Taperlaget skulle drikke en kopp 
med blod hvis morgendagens rådyrjakt endte med fall. 

Deretter ble det satt ut garn og resten av kvelden gikk 
med til planlegging og forberedelser til morgen dagens 
rådyrjakt. Med på jakta var også beagelen Åjan.

Onsdag morgen måtte elevene stå tidlig opp etter 
en litt kjølig natt. Første drevet var det lite action, og 
etter noen timer bestemte man seg for å fyre opp bål 
og spise lunsj. Etter mange pølser og pakker med ba-
con reiste halve gruppa for å dra opp fiskegarnene som 
ble satt kveden før, mens den andre halve gruppa satte  
i gang med et nytt drev. Åjan fikk los på rådyr som pas-
serte to poster, men dyrene lot seg bare høre og ikke 
se, og losen endte i null fall. Tre rådyr ble observert på 
en tredje post, uten skuddmulighet og en elgku og kalv 
fikk pulsen til å gå litt raskere på en fjerde post. Dermed 
var det mye spenning i det andre drevet, men resultat-
messig måtte vi se oss slått av garnfiskerne som kom 
tilbake med seks fine ørreter. 

At jakta ble resultatløs var vel også kanskje til glede 
for noen, da gårsdagens taperlag fra skistafetten slapp 
unna koppen med blod. Fisken ble tilberedt på bål før 
elevene reiste hjem igjen. To kjempe fine dager i skogen 
har det vært!

trøNDeLAg Plantet trær for fred i Skjørholmskogen
Verdens fredsdag ble markert i Skjørholmskogen  
20. september. Elever ved Verdalsøra barne- og ung-
domskole plantet trær, og fikk hjelp av norske og gam-
biske utvekslingstudenter i 4H.

Skoler fra hele verden plantet trær for fred og for en 
bærekraftig fremtid denne dagen. De første trærne ble 

teLeMArk: Bålkos og påfyll av energi på overnattingstur for elev-
ene ved Tveten skole.

teLeMArk: Fagprat og kaffe på juletrekveld i Sauherad.
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plantet i Oseania, men da lå nok verdalsungdommen fort-
satt godt under dyna. Plantinga fulgte så solens gang og 
nye trær ble plantet i Asia, gjennom Europa og Afrika og 
til slutt Amerika. Plantinga i Skjørholmskogen utgjorde en 
del av denne lange rekka  «Plant a tree for Peace».

For elevene ble dagen innledet med en times sykkel-
tur fra Verdalsøra til Skjørholmskogen. Ved ankomst 
fikk elvene informasjon om skogens fortreffelighet 
som fornybar ressurs, utdanningsmuligheter/Velg 
Skog, samt informasjon om skogprosjektet i Norske 
4H. Etter en matbit ble det plantearbeid helt til sykkel-
turen hjem. 4H-ungdommene er med på et utvekslings-
program om skog mellom Norge og Gambia. Deres mål 
er å gjøre ungdom mer oppmerksom på skog, og hva 
som gjør bærekraftig skogbruk viktig for alle. De skal 
også utarbeides materiell for møter og aktiviteter i 4H. 

øStFoLD Høstens skoleskogdager i østfold
Skogselskapet i Østfold arrangerer fortløpende skole-
skogdager gjennom hele høsten. Nylig var 6. trinn på 
Øberg skole i Halden med ut i skogen for å lære mer om 
skog, trær og klima. Senere gikk turen til Rakkestad 
og Kirkeng skole. De neste ukene var fullbooket med 
skoleskogdager, men i slutten av oktober og starten på 
november var det fremdeles mulighet for flere skoler  
å være med ut. I slutten av oktober var det fremdeles 
planteforhold i Østfold, så hovedtemaet på skogdagene 
var skog, skogplanting og klima. Elevene lærer om skog-
planting, fotosyntese, treets vekst og hva vi kan bruke 
trær til. Skoleskogdagene avsluttes med natursti. 

Nye ANSAtte i FyLkeNe
SkogogMiljø oppfordrer fylkesskogselskapene om  

å presentere sine nyansatte på nettsidene sine, eller 

sende presentasjoner inn til redaksjonen av bladet.

kristoffer Svalastog ansatt i Skogselskapet i Buskerud
Kristoffer (29) er fra Rauland i Vinje. Han har vokst opp 
på gård med melkeproduksjon og turisme. Etter ung-
domsskolen gikk han på naturbruk og skogbruk på Søve 
videregående. Deretter fortsatte han sin utdannelse på 
UMB, der han studerte økonomi og administrasjon med 
profilering på ressursøkonomi.

I Skogselskapet i Buskerud skal Kristoffer jobbe 
med rådgivning rundt bioenergi og flisfyringsanlegg.

øStFoLD: Elevene i Østfold kunne prøve seg på skogplanting til 
langt ut på høsten.

trøNDeLAg: Trær ble plantet over hele kloden på Verdens freds-
dag, så også i Skjørholmskogen i Trøndelag.

Ny i BUSkerUD: Kristoffer Svalastog
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Skogselskapets  
Rådsmøte 2013

22. november kunne styreleder Johan C. Løken og administrer- 
ende direktør Trygve Enger ønske representanter fra fylkesskog- 

selskapene, skogselskapets styre og ansatte velkommen til  
Rådsmøte på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen. 

TeksT: Tore MolTeberg  FoTo: dns

H
ovedtemaer for møtet var aktuelle prosjekter  
i Skogselskapets regi og ikke minst pro-
sess for utredning av organisasjonsmodell  

i Skogselskap et. Avslutningsvis fikk forsamlingen en 
orientering om prosessen bak den nå kjente rapporten 
om planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

SkogSelSkapetS pRoSJekteR

Markeds og utviklingssjef Trond Lohre hadde en grun-
dig gjennomgang av pågående og planlagte prosjekter 
i Skogselskapets regi. Han startet sin gjennomgang 
med å reise «de evige spørsmål»: Hvem er vi og hvem er 
vi til for? Og: Hvorfor kommuniserer vi vårt budskap? 

Noe av konklusjonen er at vi må møte folk der de er. 
Et av flere eksempler i så måte er vårt pågående pro-
sjekt hos samtlige av landets Vitensentre. Her vil det  
i nær framtid bli utplassert «Pinball-maskiner» der 
publikum gjennom spill kan bygge trær og deretter 
velge hva treet skal brukes til: Bygningsmaterial-
er eller energi. Vitensentrene har forpliktet seg til  
å utarbeide egne undervisningsopplegg for skolen til-
knyttet budskapet om skog og klima. Hensikten er, på 
en lettfattelig måte å forstå fotosyntesen og treets 
muligheter. Norsk Teknisk Museum har utviklet mask-
inen og benyttet prototypen på pinball-maskinen i et 
år med godt resultat. 

LUtter øre: Rådsmøteforsamlingen følger konsentrert med under presentasjonene.
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oRgaNiSaSJoNSmodell

Trygve Enger innledet om prosessen for utredning av 
organisasjonsmodell i Skogselskapet med en kort gjen-
nomgang av bakgrunn og forutsetningene for proses-
sen. Bakgrunnen er vedtak fra tidligere Landsmøter, 
samt status og styrets anbefaling etter høringsrunden 
i fylkesskogselskapene. Fokus flyttes fra overordnet 
organisering til samarbeid om konkrete arbeidsoppga-
ver og prosjekter. Det var ulike oppfatninger i salen pm 
prosessen og tidligere anbefalinger fra styret. Dette 
ble debattert før styrets nye rammeopplegg ble lagt 
frem og gjennomgått. Opplegget er bygget opp rundt 
tre samarbeidskonsepter for skogselskapsfamilien. 
Disse omfatter henholdsvis: 

• Kjernevirksomhet – er ment å omfatte grunnleg-
gende fellesfunksjoner som avgrenses slik at alle 
fylkesskogselskapene omfattes. Er likt for alle og 
avtalefestes.

• Faglige fellestiltak – omfatter aktiviteter og pro-
sjekter med et definert innhold og forpliktelser. Det 
er opp til hvert enkelt fylkesskogselskap å ta del  
i det enkelte prosjektet. 

• Administrativ service – det legges opp til å definere en 
meny av ordninger og tjenester som det kan gjøres in-
dividuelle avtaler om, på tvers i skogselskapsfamilien. 

Styrets forslag til modell for samarbeid ble grundig de-
battert og tilbakemeldingene kan i stort oppsummeres 
med at struktur og form synes fornuftig, og at dette 
nå må gis et konkret innhold i tiden fremover. Dette er 
senere fulgt opp på avholdt samling for medarbeiderne  
i fylkesskogselskapene og DnS den 27.-28. november. 
Det er nå viktig å sikre engasjement og eierskap i fylke-
ne for den videre retning.

Trygve Enger avrundet debatten og oppfatter at 
det er en positiv vilje til aktivt samarbeid og at det nå 
legges mindre vekt på strukturelle endringer. Vi har et 
tidsvindu som må brukes til å løfte fram skogsaken for 
det den faktisk er verdt.

Johan C. Løken oppsummerte behandlingen av 
saken med at det synes å være enighet om å gå vide-
re med framlagt modell, uten vedtektsendringer på 
landsmøtet. Overordnet inndeling på felles kjerne-
virksomhet, videreutvikle fellestiltak og administrativ 
service. Når det gjelder framdriftsplan, bør det kunne 
holdes et høyt tempo dersom vi er enige om at dette er 
måten å gå videre på. Ikke gjennom vedtektsendringer, 

men ved å avklare kjernevirksomhet og lage avtaler på 
tvers i skogselskapsfamilien. 

SkogplaNtiNg Som klimatiltak

For å belyse temaet var seniorrådgiver i SLF Torleif 
O. Terum bedt om å orientere om det arbeidet som er 
gjort med hensyn til å utarbeide en egen rapport om 
skogplanting som klimatiltak og effekter av dette. Inn-
legget medførte en interessant og god diskusjon om 
mulighetene knyttet til dette.

I møtet var det enighet om at Skogselskapet skal 
stille seg bak konklusjonene i rapporten om skogplant-
ing på nye arealer som klimatiltak, og ikke minst tilby 
vår kompetanse og våre tjenester overfor ansvarlige 
myndigheter. I skogselskapets rekker finnes det spiss-
kompetanse i hele kjeden fra planteproduksjon til gjen-
nomføring av klimaskogplantinger i praksis.

avSlutNiNg

Innenfor området skog-helse ble skolens behov for å 
aktivi sere elevene løftet fram som et aktuelt tema. Dette 
kan gjerne drives fram av fylkesskogselskapene og kan 
være svært aktuelt som grunnlag for regionalt samarbeid.

Ved møtets avslutning takket Trygve Enger for et 
spennende og engasjerende møte. 

– Dagen har gitt et godt utgangspunkt for å gjøre 
nødvendige praktiske grep til felles beste og for å bringe 
Skogselskapet videre, sa han. Johan C. Løken oppsum-
merte dagen og takket forsamlingen for innsatsen.

orieNteriNg: Adm. dir. Trygve Enger orienterte om prosess for 
utredning av organisasjonsmodell i Skogselskapet.
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Gran
Picea abies

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
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Gran er et av våre vanligste treslag. Den er et ungt treslag 
og innvandret til Norge for ca. 3000 år siden.  
I dag vokser grana naturlig over store deler av landet, 
bortsett fra på Vestlandet og i Nord-Norge. 

Gran har et grunt 
rotsystem og vokser 
best på nœringsrik 
jord med frisk fuktighet. 
Den er et skyggetålende 
treslag. Det betyr at den 
også kan vokse godt hvor 
det er dårlig lystilgang. 
Grana er avhengig av et 
stabilt vinterklima for å trives.

 I Norge kan grantreet bli nesten 50 meter høyt 
 og nå en alder på 200 til 300 år. Vanligvis hogges 
 trœrne når de er fra 60 til 120 år gamle.

Gran er økonomisk sett vårt viktigste treslag. Veden 
brukes som råstoff til framstilling av trelast, tremasse, 
cellulose, papir, kartong og en rekke andre produkter.

RÅDYR
Capreolus capreolus

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no   www.skogselskapet.no    Illustrasjon: Ulf Dreyer, MarnardalPlakat Ca 11 B

Rådyret lever i Norge hovedsakelig 
på Sørlandet, Østlandet og i 
Trøndelag, men streifdyr 
finnes over nesten hele landet.

Hanndyret kalles for bukk, 
mens hunndyret kalles for 
geit eller rå. Bare bukken 
har gevir. Rådyrgeita føder 
vanligvis 2 til 3 kalver i 
mai–juni.

Om sommeren har 
pelsen hos rådyret 
en rødbrun farge, 
mens den om vinteren 
blir mere brungrå. 

Hvert år felles det  under 
rådyrjakten i Norge ca. 50.000 rådyr.

Rådyret spiser urter og gras om 
sommeren. Høst og vinter består 
kosten av blåbœrlyng, røsslyng og 
sopp, samt tynne kvister og knopper 
av lauvtrœr som selje, osp og rogn.

Rådyret har små klauver som bœrer 
dårlig i dyp snø. Mange rådyr 
omkommer derfor i år med snørike 
vintre.

SPETTSMIE

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no   www.skogselskapet.no    Illustrasjon: Ulf Dreyer, MarnardalPlakat Cb2 N

Ofte kan ein finne haugar av gran– og 
furukonglar med opprivne, sprikande 
kongleskjel under tre og høye stubbar. 
Det er teikn på at ein flaggspett har hatt 
«smia» si der.

«Spettsmia» vert danna ved at flaggspetten 
hakkar ut ein sprekk i veden eller borken 
der den kan kile fast ei kongle.  
Etter å ha festa kongla, hakkar og vrir  
den kongleskjela frå kvarandre for å  
få tak i frøa. Når den er ferdig på  
den eine sida, losnar den kongla,  
vrir den ein halv gong rundt  
og set den fast att.

Den gamle kongla vert ikkje fjerna 
før flaggspetten kjem med ei ny. 
Spetten klemmer den nye kongla 
mellom brystet og trestamma mens 
den fjernar den gamle. 

TRÆRNES ROTSYSTEM

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no   www.skogselskapet.no    Illustrasjon: Ulf Dreyer, MarnardalPlakat Dc9 B

Rota fester treet til jorda, og den tar opp 
mineralnœring og vann. For lauvtrœrne er den også 
et viktig formeringsorgan, idet mange lauvtrœr skyter 
skudd fra både stubber og røtter.

Vi skiller mellom tre ulike rotsystemer hos våre 
skogstrœr:

Pelerot har en 
enkel, tykk rot 
som går rett ned i 
jorda, og tynnere 
røtter som går ut 
til siden. Dette gir 
stormsterke trœr. 
Slik rot har bl.a. 
furu, eik og alm.

Fastrota deler seg i 
omtrent like store 
rotgreiner som går på 
skrå ned i jorda. Også 
dette rotsystemet gir 
stormsterke trœr. Lerk 
og de fleste lauvtrœrne 
har fastrot.

Flatrot finnes hos bl.a. gran 
og osp. Her deler rota seg 
opp i flere store siderøtter, 
som brer seg utover like 
under jordoverflaten. 
Et flatrotsystem gir lite 
stormsterke trœr.

ELGJAKT

Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: 23 36 58 50
info@skogselskapet.no   www.skogselskapet.no    Illustrasjon: Ulf Dreyer, MarnardalPlakat Fa1 B

Det har aldri vœrt så mye elg i Norge som i våre dager. 
Årlig felles 30.000 til 40.000 dyr. 

Det er flere årsaker til at 
det drives elgjakt. Jakten 
gir stort utbytte i form av 
kjøtt, og det er viktig å 
balansere elgbestanden i 
forhold til beitegrunnlaget 
i skogen. Når vi reduserer 
elgbestanden, reduserer 
vi samtidig faren for 
sammenstøt mellom elg 
og biler i trafikken. 
Vi reduserer også 
omfanget av beiteskader 
på furuforyngelse og dyrket 
mark.

Elgjakt kan foregå på forskjellig vis. Det 
vanligste er at elgen drives mot et antall 
skyttere som er plassert på bestemte 
poster i terrenget. Drivingen skjer ved 
hjelp av hund eller mennesker. Jakten 
kan også foregå ved hjelp av båndhund 
(ledhund) eller løshund som finner elgen, 
slik at jegeren kan smyge seg innpå for å 
skyte. 

Det er også mulig å drive smygjakt uten 
hund, eller lokke til seg elgen ved hjelp av 
bestemte lokkesignaler.

Nor

Leveres i flere varianter og størrelser. 
Plakatene kan også lamineres for lang levetid utendørs.

I tillegg leverer Skogselskapet ulike typer trestativ til 
plakatene.

Bestill i Nettbutikken på  www.skogselskapet.no

Samling for ansatte 
i Skogselskapet

I slutten av november var ansatte i Skogselskapet på sin årvisse samling 
på Honne hotell og konferansesenter. Hensikten med samlingen var 
todelt. Den første dagen hadde SKI/Lære med skogen regien, mens 

dag to var viet samarbeid og samarbeidsprosjekter i Skogselskapet.
TeksT og FoTo: Tore MolTeberg

T
rygve Enger oppdaterte forsamlingen på organi-
sasjonsprosessen i ett erkant av Rådsmøtet. 

– Det er nå om å gjøre at vi fi nner de gode sam-
arbeidsprosjektene i organisasjonen. Samarbeidet kan 
skje mellom DnS og fylkesskogselskapene, mellom fyl-
kesskogselskaper regionalt eller vi kan samarbeide om 
større nasjonale prosjekter, sa han.

pRoSJekteR og FelleStiltak

– Samarbeidsprosjekter kan binde organisasjonen mer 
sammen enn hva vi klarer å få til gjennom vedtekts-
endringer. En forutsetning er at man fi nner ut hva alle 
kan og vil være med på. I denne prosessen er det viktig 

å ha fokus på muligheter og ikke begrensninger. Når 
dett e er kartlagt og man er enige om hvilke prosjekter 
og fellestiltak vi skal satse på, må det inngås forplik-
tende avtaler for å gi nødvendig forutsigbarhet blant 
annet om økonomiske forhold, understreket Enger.

gRuppeaRBeid

Det var med stor iver deltagerne ga seg i kast med å 
diskutere ulike idéer til samarbeidsprosjekter. Mange 
gode forslag kom fram gjennom et engasjert gruppe-
arbeid. Neste trinn vil så være en vurdering av forslag-
ene for å fi nne fram til prosjekter som passer for fl est 
mulig av fylkesskogselskapene i samarbeid med DnS.

teAMWork: Snorr e Synnestvedt, Ole Brække og Lars Kihle i gruppediskusjon.
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Gran
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på furuforyngelse og dyrket 
mark.

Elgjakt kan foregå på forskjellig vis. Det 
vanligste er at elgen drives mot et antall 
skyttere som er plassert på bestemte 
poster i terrenget. Drivingen skjer ved 
hjelp av hund eller mennesker. Jakten 
kan også foregå ved hjelp av båndhund 
(ledhund) eller løshund som finner elgen, 
slik at jegeren kan smyge seg innpå for å 
skyte. 

Det er også mulig å drive smygjakt uten 
hund, eller lokke til seg elgen ved hjelp av 
bestemte lokkesignaler.

Norges mest komplette serie med over  

200 unike naturstiplakater!

Leveres i flere varianter og størrelser. 
Plakatene kan også lamineres for lang levetid utendørs.

I tillegg leverer Skogselskapet ulike typer trestativ til 
plakatene.

Bestill i Nettbutikken på  www.skogselskapet.no
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kongens 
Fortjenstmedalje til 

olav kaveldiget
I forbindelse med møte i Norsk Skogmuseums råd 1. november,  

ble tidligere administrerende direktør i Det norske Skogselskap  
Olav Kaveldiget, overrakt Kongens Fortjenstmedalje. 

TeksT og FoTo: Tore MolTeberg

D
et var Elverums ordfører Erik Hanstad som fore-
sto overrekkelsen. I sin tale sa Hanstad blant  
annet følgende:

«Olav Kaveldiget er tildelt Kongens Fortjenstmedal-
je for sitt lange og gode virke for norsk skogbruk. Han 
var fra 1992 til 2008 ansatt som administrerende di-
rektør i Det norske Skogselskap. Han har i denne tiden 
vært en betydelig talsmann for skogens mangesidige 
betydning for verdiskapning, klima og samfunn. Gjen-
nom sin direktørperiode viste han et engasjement for 
skogsaken langt utover normal forventning. Han har 
vært en etterspurt representant i en lang rekke styrer, 
utvalg og rådgivende organer.

Internt i Det norske Skogselskap sto han i spissen 
for en organisasjonsmessig restrukturering og gjen-
oppbygging av Det norske Skogselskap i en krevende 
situasjon fram til organisasjonens 100-års jubileum  
i 1998. Det blir også fremhevet at han, da Det norske 
Skogselskap ble invitert av Landbruksdepartementet 
til å overta Statens Skogfrøverk på Hamar stilte seg  
i spissen for dette arbeidet og etablerte stiftelsen Det 
norske Skogfrøverk. Olav Kaveldiget var leder i Frø-
verkets styre fra opprettelsen i 1996 til 31.12.2012.

For oss som kanskje har fulgt Olav vel så mye på an-
dre arenaer, gjerne i frivillighetens tjeneste kan vi med 
stor beundring si at vi både forstår og setter stor pris 
på at Olav blir tildelt Kongens fortjenstmedalje. 

Han tar ansvar, ja mye ansvar når han engasjerer 
seg, enten det er i håndball, golf eller andre sider av 
samfunnet der det er viktig at noen har evnen til å ta et 
skikkelig tak. Det var for eksempel med stor tilfreds-

het vi fikk ja fra Olav da han ble bedt om å stille som 
nestleder i styret for Elverum Kommuneskoger, med 
hans faglige tyngde og dyktighet på mange plan var det 
et veldig viktig grep vi gjorde for å få større faglighet 
inn i styret».

Etter Hanstads tale var det hilsningstaler og blom-
steroverrekkelse fra Skogselskapets styreleder  
Johan C. Løk en og direktør Trygve Enger. Tildelingen av 
fortjenst medaljen er gjort etter initiativ fra Det nor-
ske Skogselskap.

HyLLeS: Olav Kaveldiget gratuleres av ordfører i Elverum, Erik Hanstad.
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Skogs-em på  
ski i kontiolahti  

17. -24. mars 2014
TeksT: Trond lohre

E
n uke i midten av hver vinter samles nesten 1 000 
skog- og skisportinteresserte fra over 20 land  
i Europa for konkurranser, faglige oppdateringer 

og sosialt samvær. Deltakerne er alt fra nybegynnere til 
ambisiøse semi-profesjon elle. I 2014 arrangeres EFNS  
i Kontiolahti i Finland.

Det arrangeres to individuelle skirenn, klassisk 
(10 km) og fristil (10 km) samt en stafett. I de individu-
elle rennene er det også skyting med lånt gevær og 
anlegg.  For mange er disse rennene første møte med 
skiskyting og det gis mulighet for opplæring og tren-
ing. I tilknytning til skirennene arrangeres det faglige 
ekskursjon er og foredrag. 

Kombinasjonen av det faglige programmet og ski-
rennene danner en ypperlig ramme for å lage nettverk 
og få nye venner samt å dele kunnskap – både skogfag-
lig og skiteknisk. Arrangementene er  preget av godt 
humør, sunne ambisjoner og pleie av vennskap på tvers 

av alle politiske og språklige grenser. De fleste som har 
deltatt i EFNS Skogs-EM kommer tilbake året etter. 

Fra Norge reiser årlig en gruppe på 20 – 30 kvin-
ner og menn mellom 16 og 80 år. EFNS Norge arrang-
erer fellesreise og ønsker nye deltakere velkommen.  
Les mer på www.efns.no.

SkogS-eM: EFNS står for European Foresters competition in 
Nordic Skiing. Fritt oversatt til norsk: Skogs-EM på ski.

Fortsatt bioenergisatsing for  
Skogselskapet i oslo og akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har sammen med 
Nobio fått støtte fra Innovasjon Norge til å videreføre 
våre bioenergikurs. De er rettet mot jord- og skogbru-
kere som ønsker mer kunnskap om etablering av eget 
gårdsanlegg eller salg av varme til nærliggende kunder 
basert på bioenergi. Kursene holdes lokalt rundt om-
kring i hele Norge.

Skogselskapet i Oslo og Akershus startet opp med sli-
ke kurs i 2005, og har siden den gangen holdt over 120 kurs 
med rundt 3000 deltagere. I starten var kursene mest i 
eget fylke. I de siste årene har vi vært i de fleste landsdeler.

Ønsker du å arrangere kurs med bioenergi som 
tema, ta gjerne kontakt med Skogselskapet i Oslo og 
Akershus på e-post: haavard@skogselskapet.no.



ForSkNiNg  
i det grønne
• Få resteffekter av tidigere skogsjødsling
Når skogen avvirkes, øker frigjøringen av 
nær ingsstoffer, for eksempel nitrogen, i 
noen år. Forskere ved svenske Skogforsk og 
Linköpings universitet har undersøkt om den-
ne effekten øker ved avvirkning av tidligere 
gjødslet skog.

Funnene tilsier at grunnvannskjemien ikke 
endres i vesentlig grad etter avvirkning av den 
gjødslede skogen, ikke engang der skogen var 
gjødslet, spesielt intensivt. Den opprinnelige 
markvegetasjonen var heller ikke påvirket av 
gjødslingen. 
(www.skogforsk.se)

• Droner kan gi bedre skogbruk i bratt terreng
På Vestlandet er det mye hogstmoden skog. 
Bratt terreng og lite skogsveier gir utfordrin-
ger for skogbruket. Nå skal skogforskerne 
bruke fjernstyrte ubemannede fly for å bedre 
lønnsomheten både for miljø og lommebok.

En gruppe forskere fra Norsk institutt for 
skog og landskap og representanter fra land-
målerfirmaet Martin Ruud, har vært på Voss 
for å teste ut hvordan droner, eller ubemanne-
de luftbårne systemer (UAS), kan hjelpe skog-
bruket med å få tak i den hogstmodne skogen  
i det bratte vestlandsterrenget.

- De foreløpige resultatene ser svært lov-
ende ut, forteller Marek Pierzchala, doktor-
gradsstudent ved Skog og landskap.
(www.forskning.no)

• Askeskuddsjuken brer om seg
Siden 2009 har Skog og landskap fulgt utvikl-
ingen av askeskuddsjuken i Norge. Den hissige 
soppen som angriper ask brer om seg. Det er 
nå gjort observasjoner på Østlandet og langs 
hele kysten av Sør- og Vestlandet, nord til 
Sunn møre. En frykter derfor for fremtiden til 
det populære parktreet.

For å følge sjukdommens utvikling i Norge 
opprettet Skog og landskap i 2009 prosjekt-
et «Registrering av askeskuddsjuke på ask  
i Norge». Fem overvåkningsflater ble etablert 
i tre fylker på Sørlandet og Østlandet. I 2012 
ble tre flater også opprettet på Vestlandet. 
Ved å registrere variasjon i angrepsstyrke 
kan det være mulig å finne trær som er mot-
standsdyktige mot sjukdommen, og som 
det i framtida kan satses på ved foredling.  
(www.skogoglandskap.no)

Tidsskrift for skogbrug, nr 12, desember 1913.

paaskjønnelse.

det norske skogselskab har tildelt lærer 
hallvard bergh, v. slidre, sit diplom for 
hans fortjeneste av skogsaken, specielt 
for hans arbeide med skolebarnsplant

ningens organisation.

ved siden av denne paaskjønnelse har 
selskapet tildelt hr. bergh et beløp paa  

kr. 200,00, der nærmest er tenkt anvendt 
til en vestlandsreise for at gi den for saken 
saa interesserte mand anledning til at se 

skolebarnas vaarplantningsarbeide.

Præmier for indsamling av kongler.
hønefoss brug har sendt amtsskog

mesteren i kristians amt følgende skriv
else: Av interesse for indsamling av kong
ler i dette rike kongleaar, og for at sætte 

mere fart paa saken, har vi tænkt at prøve 
at faa skolerne med ved at opstille præmier 

for de skolekredser, som i randsfjord og 
Aadalen og valdresdistriktene samler og 
indsender til de respektive skogselskaper 

flest hektoliter friske og pene kongler.

præmierne er:
Aadalen og valdres: 1ste præmie  

kr. 200,00, 2den præmie  
kr. 100,00, 3dje præmie kr 50,00.
randsfjorddistriktet: 1ste præmie  

kr. 200,00, 2den præmie kr. 100,00, 3dje 
præmoe kr 50,00.

Præmierne utbetales de vindende kredser 
efter forslag av amtsskogmestrene i de 

to selskaper.
en lignende skrivelse er sendt amtsskog

mester holm Jørstad, drammen.
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loddrett
1 Et slikt må man ta på alvor

2 Det er så mange at det -----

3 Side

4 Hører kongehus til (entall)

5 Områdets

6 Gudinne

7 Kirkegård

8 Artige

9 Pronomen

10 Mytologisk vesen

15 Nesten alle har det nå

16 Adverb

18 Lite dyr

22 For eksempel gårdsbruk

23 Tall

25 Idrettsarrangement

27 Plassering

28 Måneskive

32 Byrde

35 Instrument

36 Sporte

38 Kvinnenavn

39 Militær enhet (forkortet)

44 Kvinnenavn

45 Gudinne

46 Vente

47 Må kokken av og til

48 Brukte nesa

49 Liker barn å gjøre

50 Glo

51 Greit nok

54 Farlig organisasjon 

før 1945

vannrett
1 Yrke

11 Fugler

12 Norsk elv

13 Kommune

14 Sesongvirksomhet

17 Gml. navn på et land

19 Forbindelse

20 Enhet, fork.

21 Politikere er slike 

personer

24 Øy

26 Forutanelse

29 Adverb

30 Adelig person

31 By og elv

33 Knapp på PC’en

34 Religiøst symbol

37 Guttenavn

40 Kommune

41 Svensk underholdning

42 Gir lov

43 Dikter

46 Gjøre i et hus

47 Håndtverkerne

49 Klokkeslett

50 Godteri

52 Upusset

53 Omtåkethet

55 Poststed i Hordaland

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 37 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53 54

55

SeND iNN FerDig  
UtFyLt krySSorD tiL

det norske skogselskap

Wergelandsveien 23b  

0167 oslo. 

Bli med i trekningen av tre flotte  
trekopper fra Skogselskapet!

Leveringfrist: 10. februar 2014

navn ..........................................

Adresse ......................................

Postnr./sted ................................

viNNere Av  
krySSorDkoNkUrrANSeN  
i Skog og MiLjø Nr. 3 - 2013:

Berit M. Ødegaard, 

Hovrudbygda, 

2920 Leira

Henning Ivarrud, 

Veg 1252 nr 2, 

8013 Bodø

Bjørn Greaker, 

Klungveien 6B, 

3360 Geithus

kryssord
Nr 4 2013



Det norske Skogselskap

Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo

B - BLAD

Swix ski jakke, Star X, Microfiber,  
kr. 1 190,- inkl. mva (veil kr. 1 500,-)
Swix ski bukse, Star X, Microfiber,  

kr. 690,- inkl. mva (veil kr. 900,-)

Swix ski jakke konkurranse, Nordic X, 
kr. 680,- inkl. mva (veil kr. 850,-)

Swix ski bukse konkurranse, Nordic X, 
kr. 590,- inkl. mva (veil kr. 750,-)

Swix ski vest, Star X, SoftShell, 
 kr. 960,- inkl. mva (veil kr. 1 200,-)

Swix X lue, Revolutional Lycra, 
kr. 230,- inkl. mva (veil. 299)

1190,-

680,-

960,-

590,-

690,-

230,-

teAM SkogSeLSkAPet
Draktene bestilles i nett butikken til Skogselskapet (www.skogselskapet.no)

kjøp av drakt gir automatisk medlemskap i team Skogselskapet.

Bestillingsfrist: 10. januar 2014

teAM SkogSeLSkAPet ble stift et juni 2012
Målsett ing:  Trene og konkurrere i et sosialt fellesskap.
Ambisjon:  Skog og helse for alle. For: Alle gode venner 
av Skogselskapet (tilbys alle medlemmer) 
Aktiviteter: Ski, Sykkel  og Løping – primært i skog 
og skogsnære strøk. Hvor: Landsdekkende med 
målsett ing om å opprett e aktive lokallag.


