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Godt nyttår fra Skogselskapet i Østfold
For Skogselskapet i Østfold har 2019 vært nok et år med mye godt arbeid for skogsaken. Vi vil med
dette gi dere litt informasjon om vår aktivitet igjennom året 2019 og litt om hva som kommer til å
skje framover. 2020 kommer til å bli et aktivt år. Vi skal blant annet gjennomføre mange
skoleskogdager, arrangere fagdager, delta på og lede flere lokale prosjekter samt generelt være til
stede flest mulige steder for å spre budskapet om hvorfor skogen er så viktig som arena for næring,
rekreasjon, helse og klima.
Aktiviteten skal være høy og innholdet i vårt budskap skal være faglig godt begrunnet. Vi setter
pris på all hjelp og støtte vi kan få. Har du ledig tid og lyst til å hjelpe til på våre
informasjonsarrangementer så er du hjertelig velkommen. Ta i så fall kontakt med undertegnede.

1 Fornøyde artister og medhjelpere under konserten på Linnekleppen
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Skoleskogdager
I 2019 har vi prioritert skog- og naturundervisning for elever på 6-klassetrinnet i barneskolen. Vi
har elevene med ut i skogen og forteller om temaer som skogens verdi, artslære, kretsløp og
rovvilt. Disse skoleskogdagene er svært populære for skolene som får undervisning i temaer som
også går inn i læreplanen for skolen. Vi har hatt et godt samarbeide med kommunene i Østfold
og rovviltprosjektet i indre Østfold med gjennomføringen. Mange av disse dagene har forgått på
Skogselskapets egen eiendom Prestebakke i Halden. Her har vi mottatt tilskuddsmidler fra
Sparebankstiftelsen DnB for å restaurere den gamle husmannsplassen Bråtane til å kunne
benyttes som undervisningsarena. Plassen ligger slik til midt i skogen at det er ypperlig å lage
undervisningsopplegg om skog, natur, dyreliv og vann der. I 2019 deltok nesten alle 6.
klassingene i Halden på skoleskogdag på Bråtane.

2 Bråtane på Prestebakke
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Skoglekene
Skoglekene er en nasjonal konkurranse for landets 5. klassinger der formålet er å øke kunnskapen
om skog. Det var i 2019 9 skoler i Østfold som var påmeldte i konkurransen og 2 skoler som
deltok på skoleskogdag med Skogselskapet i forbindelse med skoglekene.

Gårdsvarmeprosjektet
Gårdsvarmeprosjektet har vart fra 2017 til 2019 og bestått i å arrangere bioenergiforedrag og
bioenergifagdag for å vekke interessen blant bønder og skogeiere om bioenergi. I etterkant av
disse arrangementene har bønder og skogeiere meldt interesse for å lære mer og for å få hjelp til
å se på mulige løsninger for bioenergi hjemme hos seg selv. Interessen for bioenergi har vært
overveldende under arrangementene. Det har vært godt oppmøte og mange interesserte i
etterkant. Vi har på bakgrunn av dette redusert antall arrangementer for å ha kapasitet til å følge
opp alle interesserte bønder og skogeiere.
I løpet av prosjektperioden har vi gjennomført 6 bioenergiforedrag med totalt 175 deltakere.
Foredragene er gjennomført i samarbeid med lokale skogeierlag, bondelag og Klimasmart
Landbruk i Østfold.
Vi har vært på 47 befaringer hos bønder og skogeiere for å se på muligheter for å etablere
gårdsvarmeanlegg. Prosjektet har gått over tre år og har vært et samarbeid med Skogselskapet i
Oslo og Akershus. Prosjektet ble finansiert av Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune.
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Velg Skog
Skogselskapet i Østfold har, gjennom et lokalt Velg Skog prosjekt, fokus på rekruttering til
skogbruket. Prosjektet har rekrutering til høyere utdanning som hovedmål. Gjennom prosjektet
arrangerer vi skogdager for elever på videregående skoler med biologi som studiespesialisering.
Målet er å gi elevene økt kunnskap om skogen som fremtidig næringsarena og fortelle om hvilke
arbeidsmuligheter som finnes i skogen. Dette arbeidet fortsetter i 2020. I tillegg arbeides det med å
få etablert et felles Velg Naturbrukprosjekt for hele Viken. Velg Naturbruk har en bredere målgruppe
en Velg Skog, da det skal arbeides med rekruttering til alle naturbruksfagene på videregående skole.
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Konsert på Linnekleppen
Skogselskapet hadde ansvaret for transport og matserveringen under konserten med Halvdan
Sivertsen og Jan Eggum den 17. august 2019. Konserten ble en suksess til tross for utfordrende
vær. Ca. 500 personer gikk den 3,5 km lange spaserturen opp til tårnet for å nyte musikk og
helgrillet elg med tilbehør. Arrangementet ble gjennomført gjennom et tett samarbeide mellom
Rakkestad kommune og Skogselskapene i Buskerud, Oslo/Akershus og Østfold.

3 Jan Eggum og Halvdan Sivertsen fikk servert grillet elg i toppen av skogbrannvakttårnet
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Skogbrannsesongen 2019
Året 2019 ble et «normalår» for skogbrannovervåkingen fra Linneklepptårnet. Det var i alt 7
skogbrannvoktere som var engasjerte gjennom sommeren med vakthold fra tårnet. Det var
vakthold fra tårnet i helgene i mai og eller gjennom juni, juli og august etter hvor stor
skogbrannfare det var. Dette ble avtalt hver uke gjennom samhandling med værvarselet, 110sentralen, flyovervåkingen og kommunene etter behov. Gjennom det gode samarbeidet vi har
med Rygge flyklubb ble skogbrannovervåkingen gjennomført etter behov gjennom hele
sommersesongen. Skogbrannflyet blir sendt opp etter avtale med Skogselskapet.

Linnekleppen – natur- og skogbrannsenter
Etter en lang periode med finansieringsarbeid har er vi i gang med detaljplanleggingen av det
planlagte senteret på bakken og rehabiliteringen av tårnet. Vi bruker konsulentbistand for å
ferdigstille søknader om byggetillatelse og kostnadsberegninger. Det gjenstår fremdeles noe på
finansieringen og det arbeides med dette parallelt.
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Skogens brannvoktere
Alle barn som har deltatt på skoleskogdagene i 2019 har også blitt godkjente som skogens
brannvoktere. Kampanjen har som målsetting å øke kunnskapen om skogbrann og forebygging.
Skogens Brannvoktere koordineres av Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig. Opplæringen har
blitt avsluttet med en natursti hvor alle deltakere har fått en knallrød caps som premie.
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Samarbeid mellom skogselskapene i Buskerud, Oslo &
Akershus og Østfold
I 2020 blir Østfold, Buskerud og Akershus til det nye fylket Viken. Som en naturlig følge av
regionreformen har vi i 2019 forberedt oss på en litt ny hverdag, og jobbet for å styrke samarbeidet
mellom de tre skogselskapene. Vi har mye til felles, men også egne tradisjoner og lokale prosjekt. I
hovedsak vil vi videreføre «det lokale», og i tillegg samarbeide for å utvikle nye og gamle prosjekt til
nye områder i Viken.

4 Samling for Skogselskapene i Viken, fra venstre: Snorre Synnestvedt (O&A), Lars Kihle(B), Øivind Ringstad(Ø), Ole-Chr.
Løchen (Ø), Håvard Midtskogen (O&A) og Karl Henrik Berke(B)

Kontaktinfo
Øivind Ringstad
Skog- og infokonsulent
Skogselskapet i Østfold
Tlf: 90022511
oiri@skogselskapet.no

