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Verdier i skog: Skogbruk 

Skogbruk er utnyttelse av skogen for å lage tømmer, papir, ved og andre produkter av tre. Med 

skogbruk kan vi også forstå all bruk av skogens arealer og ressurser. Dette innebærer jakt, fiske og 

friluftsliv.  

Skogproduksjon 
Utnyttelse av skogen betyr ikke bare at trærne hogges ned. Skogproduksjon innebærer stell av 

skogen fra frø til stor skog.  

Foryngelse – sørge for at ny skog vokser opp 

Allerede før skogen hogges, må man planlegge 

foryngelsen, altså hvordan ny skog skal vokse opp 

igjen. I noen tilfeller fører det til at frøtrær settes 

igjen. Etter hogsten vil disse trærne spre frøene sine 

utover, og nye trær kan vokse opp. I andre tilfeller 

velger man å plante ut trær. Disse små trærne er blitt 

produsert på planteskoler, og er ett eller to år gamle. 

En tredje mulighet er å så frø direkte i jorda.  

Bestandspleie – stelle skogen 

En gruppe trær som er av samme type og samme 

alder, kaller vi et bestand. Det å sørge for at disse 

trærne får best mulig vekstforhold, kalles bestands-

pleie. Ved å stelle trærne, får skogeieren tømmer av 

god kvalitet. Ved å fjerne andre arter, får trærne et 

konkurransefortrinn, og kan lettere vokse seg store. 

Et annet eksempel er å drenere jorda, noe som vil 

bedre vekstforholdene. Fjerner man de nederste 

kvistene på unge trær, får man tømmer av god 

kvalitet (kvistfritt virke).  

Når trærne er 14 – 18 m høye, vil noen velge å hogge 

en del av trærne, dette kalles tynning. For at skogen 

skal bli hogstmoden, må skogeieren vente 60 – 140  Foto: Stora Enso 

Foto: Terje Johannessen 

Foto: Skogkurs 
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år. En av fordelene ved tynningshogst, er at det gir skogeieren en viss inntekt på et tidlig stadium. 

Men den viktigste årsaken til tynning, er at de trærne som står igjen får bedre tilgang på lys, plass og 

næring, og dermed vokser raskere.  

Hogst – høsting av naturens ressurser 

Hogst er felling av trær. I Norge benyttes hoved-

sakelig to former for hogst, åpen eller lukket. Ved 

flatehogst, som er et eksempel på åpen hogst, vil de 

fleste trærne på arealet hogges, og ny skog 

etableres ved planting eller såing av frø. 

Tømmertransport 

Etter hogst må tømmeret transporteres ut av 

skogen. Dermed er også bygging og vedlikehold av 

skogsbilveier en viktig del av skogproduksjon. 

 

Miljøhensyn i moderne skogbruk 
Skogbrukere plikter i dag å drive et bærekraftig 

skogbruk. Det innebærer at fremtidige generasjoner 

skal ha samme glede og nytte av skogen som vi har i 

dag. Og neste generasjon skal kunne hogge like mye 

tømmer som vi gjør der i dag. Skogen må derfor 

stelles, og ved hogst må skogeieren sørge for at ny 

skog vokser opp.  

Samtidig skal det tas hensyn til miljøverdier. Det er 

for eksempel krav om en viss mengde løvtrær i 

skogen, og det er forbudt å grave nye grøfter. 

Hogsten skal tilpasses landskapet, og man skal sette 

igjen livsløpstrær. Livsløpstrærne kan være både 

typiske og/eller sjeldne for området, og skal få stå i 

fred og vokse seg gamle. Også etter at de dør, skal de 

få stå. Derav navnet. Disse gamle trærne utgjør viktig 

leveområde for en rekke arter, og er derfor av stor 

betydning for det biologiske mangfoldet.  

Mulighetene for å utøve friluftsliv skal ikke forringes, 

og bekker, stier og løyper skal derfor ryddes, og 

kjøreskader utbedres.   

 

Foto: Skogkurs 

Foto: Stora Enso 

Foto: Terje Johannessen 

http://no.wikipedia.org/wiki/Trefelling
http://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A6r
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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Skogbrukets produkter  

Sagtømmer 

Det mest verdifulle tømmeret går til sagbrukene. 
Sagtømmeret står for hele 70 % av skogbrukets 
inntekt. Sagtømmer brukes til å bygge hus, og til 
trevarer som for eksempel dører, vinduer, trapper 
og møbler. 

Nye produkter 

Det som ikke er godt nok til sagtømmer, blir til 
massevirke. At cellulose fra trærne brukes til å lage 
papir, er noe de fleste vet. I tillegg brukes cellulose 
til cellofan, svamp, pølseskinn og viskose (tekstil til 
klær). Cellulose brukes også som fortykningsmiddel 
og finnes i produkter som iskrem, neglelakk og 
tannkrem. Og i piller er bare en liten del selve 
medisinen, resten er cellulose. Av massevirke får 
man også lignin som brukes i betong, asfalt og 
maling. Vanillin, som gir smak til blant annet 
vaniljeis og vaniljesukker, er også laget av lignin. 
Kullsyren i brus er også fra trær.  

Energi 

Trevirke har gjennom tusenvis av år blitt utnyttet 
som energi. Produksjon av ved foregår fremdeles, 
og er en viktig energikilde. Nye metoder for bruk av 
bioenergi, er at greiner og tretopper flises opp og 
gjøres om til pellets, eller at tremassen omdannes 
til bioetanol, et drivstoff. 
 
 

Hvorfor skogbruk? 

Fornybar ressurs 

Først og fremst er fordelene ved skogbruk at skogen er en fornybar ressurs. Så sant skogen forvaltes 

på en bærekraftig måte, vil skogen erstatte seg selv. Skogen vil med andre ord vokse opp igjen. 

Betingelsen er at man ikke høster mer enn det som kommer opp av ny skog. Man sier ofte at hogsten 

er starten på et nytt skogomløp. Det betyr at når skogen hogges, skal det samtidig være starten på ny 

skog. Ved å velge produkter av tre, velger man en fornybar ressurs. 

En viktig ressurs i Norge 

I Norge har vi lange tradisjoner for utnyttelse av verdiene i skogen. Det har vært en viktig del av 

næringsgrunnlaget. Den har gitt materiale, brensel og inntekter. Forskning gir oss stadig flere 

produkter fra skog. Skogen er dessuten en ressurs som er tilgjengelig de fleste steder i landet, og det 

er derfor naturlig å ta den i bruk.  

Foto: MS Clip art 

Foto: Skogkurs 

Foto: Skogkurs 

Foto: Skogkurs 

http://no.wikipedia.org/wiki/Betong
http://no.wikipedia.org/wiki/Asfalt
http://no.wikipedia.org/wiki/Maling
http://no.wikipedia.org/wiki/Vanillin
http://no.wikipedia.org/wiki/Vaniljesukker
http://no.wikipedia.org/wiki/Kullsyre
http://no.wikipedia.org/wiki/Bioenergi
http://no.wikipedia.org/wiki/Skogoml%C3%B8p
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Klimavennlig 

Et av verdens største miljøproblemer er utslipp av 

karbondioksid (CO2), noe som fører til global oppvarming 

og klimaendringer. Trær i vekst tar opp store mengder 

CO2 og kan derfor være et viktig bidrag i å redusere CO2-

mengden i atmosfæren. Trær vil absorbere CO2 så lenge 

de lever. Etter hvert som de blir eldre, minker CO2-

opptaket, og når trærne dør, frigjøres store mengder CO2 

igjen. Dersom trestammen istedenfor utnyttes i hus, 

møbler og andre treprodukter, vil karbonet lagres. På den 

måten holdes CO2-gassen borte fra atmosfæren i flere 

tiår, kanskje hundre år.  

Skogsveier – lettere adkomst 

Skogsbilveiene som er blitt bygd, representerer for 

mange en lettere adkomst til naturen. De brukes av folk 

til fots, til hest, på ski, på sykkel, og av foreldre med 

barnevogn.  

Hjortevilt – mer jakt 

Når skogen hogges, endres forholdene på bakken. Det 

slipper til mer lys, det blir tørrere, og greiner som ligger 

igjen danner et utgangspunkt for næringstilførsel 

(gjødsel). Når den tette skogen er borte, kan løvtrær 

vokse opp. Dette er en fordel for hjortedyrene våre, som 

på den måten får mer mat. Følgelig blir det mer hjortevilt 

tilgjengelig for oss mennesker.  

Foto: Stora Enso 

Foto: Terje Johannessen  

Foto: Terje Johannessen  
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Fra gammelt av hadde bygdefolkets friluftsliv et nyttepreg. De var ute for å se til dyrene sine, 

drev skogen, jaktet, fisket og sanket sopp og bær. Et friluftsliv uten nytteverdi var det rike gjester 

fra utlandet som startet med i Norge. De kom for å fiske og gå på fjellvandring, og ofte hadde de 

med seg lokale folk som fjellførere og guider. I dag driver vi friluftsliv som omfatter alt dette. Vi 

skal se nærmere på verdien av å drive friluftsliv. 

Friluftslivets egenverdi  
Aftenposten hadde januar 2013 en artikkelserie de kalte «Jakten på norsk kultur». Gjennom 

nesten 500 innspill og over 17000 stemmer hadde Aftenpostens lesere talt: «Friluftsmennesker – 

nordmenn trives best når vi får gå på tur i skog og mark», ble kåret som kjernen av norsk kultur. 

Friluftsliv har også en sentral plass i skolen og er et hovedområde i kroppsøvingsfaget, blant 

annet fordi det er en viktig del av norsk kultur. Spørreundersøkelser har vist at over 90 % av 

Norges befolkning oppgir at de driver en eller annen form for friluftsliv i løpet av et år. Da gjør 

kanskje også du det? De fleste av oss går, sykler, padler, klatrer, kiter, surfer, jakter, sanker eller 

fisker rett og slett fordi vi liker det.  Det er det vi kaller friluftslivets egenverdi, vi ganske enkelt 

liker det vi gjør. Men i tillegg har friluftsliv en helseverdi for den enkelte og en viktig rolle i 

bærekraftig utvikling. 

Friluftslivets helseverdi  
Friluftsliv er som en gammel skattekiste for å 

oppnå god helse. Teoriene om hvordan naturen 

påvirker helsa vår, kan føres helt tilbake til 

Hippokrates (460-377 f.Kr), legekunstens far, og de 

gamle egypterne. Skattekista inneholder mange 

skrin; fysisk aktivitet, stillhet, ro og avslapping, 

mestring, naturopplevelser og sosialt samhold. 
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Innholdet i skrinene kan kombineres med hverandre og gi stort helseutbytte. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet gir overskudd, helse og trivsel og er 

nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn 

og unge. Fysisk aktivitet i løpet av dagen øker 

konsentrasjonen og gjør oss flinkere på skolen. 

Skogen er Norges mest brukte treningssenter. Det 

er gratis medlemskap, ingen treningsavgift, ingen 

aldersgrense og åpent hele døgnet, hele året. Du 

kan velge å trene alene eller sammen med andre.  

 

Stillhet, ro og avslapping 

I skogen forsvinner mange av de lydene som 

påvirker oss negativt. Støy er byttet ut med 

naturlige lyder fra trær som beveger seg i vinden, 

vann som renner og fugler som synger. Disse 

naturlige lydene påvirker kroppen vår på en positiv 

måte og virker avslappende, og vi puster roligere. 

Vi nyter utsikten og flytter blikket mot horisonten 

eller mauren på stien og finner mer avslappende 

ting å tenke på, enn hverdagens utfordringer. 

 

Mestring 

Friluftsliv gir oss praktiske mestringsopplevelser. 

Det lille barnet smiler med blåbærtrut første 

gangen det opplever mestringen av å plukke sine 

egne bær. Vi kan føle gleden av å ha kommet opp 

på en topp og se utover landskapet. Vi klatrer opp 

skrenter og i trær, litt høyere og litt brattere for 

hver gang. Naturlige utfordringer finner vi for alle, 

fra liten til stor.  

 

Naturopplevelse 

Forskere har funnet ut at synet av natur, har stor 

betydning for oss. Så stor betydning har det å se 

trær, at de som har et bilde av trær på 

sykehusrommet sitt, blir i gjennomsnitt kortere på 

sykehuset enn de som ikke har bilder av trær! Ikke 

bare synet, men alle sansene tar vi i bruk når vi 

kommer ut i naturen. Alle sanseinntrykkene er 

med på å skape opplevelsen av å være i skogen. 

For skogen er ikke bare trær. Vi gleder oss over 

synet av vårblomster og lyden av fuglene, kjenner 

høstvinden piske i ansiktet, snuser inn lukta av 
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sommerregnet og kjenner det fryde innvendig når vi kaster oss ut i løssnøen.  

Sosialt samhold 

Friluftsliv i skogen gir muligheter for 

sosialt samhold på tvers av alder. 

Mange husker kanskje gode turopp-

levelser med besteforeldre eller med 

foreldre fra de var små? Vi møtes rundt 

bålet, på serveringsstuer og i 

gapahuker. I skogen snakker alle med 

hverandre. Vi hilser i skiløypa og slår av 

en prat med fremmende vi treffer. 

Men det er også godt å ta en tur alene i 

skogen. Enten for å samle tankene sine 

eller bare for å nyte fred og ro. Kanskje 

for å sette seg på en stein og nyte utsikten. 

Friluftslivets verdi for bærekraftig utvikling 

 

Friluftsliv har en grunnleggende rolle innen bærekraftig utvikling. Ved å være ute lærer vi å bli kjent 

med naturen. Vi får erfaring med å kle oss, takle vær og vind og ta vare på oss selv og andre. Dette er 

viktig lærdom for å bli glad i å være ute og en forutsetning for å bli glad i den naturen som omgir oss 

og glede seg over det klimaet vi lever med. Mange gode naturopplevelser gir tilhørighet til naturen 

og en økt forståelse for samspillet mellom natur og mennesket. Det vi blir glad i, ønsker vi å ta vare 

på!  

God skog for friluftsliv  
Variert  

En god skog for friluftsliv er variert. Gammel og ung skog dekker området som et lappeteppe, og det 

er et varierende innslag av løv- og barskog. Skogen har treslag som hører til i vår del av landet. 

Hogstfeltene er små og har grenser som følger terrenget. Der kan det være fint å ta en rast, leke på 

ski eller få litt utsikt. På hogstfeltene er det satt igjen høye stubber og døde trær. I kantsonene langs 

bekker, vann og elver er trærne bevart. Etter hogst er det ryddet for hogstavfall ned mot vann og 

vassdrag og i stiene og skiløyper. Kjøreskader i stiene er rettet opp. I skogen kan vi glede oss over 

møter med fugler og pattedyr, vi kan finne bær, sopp og vekster som vi kan høste og ta med oss 

hjem.  
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Enkelt tilrettelagt, og noe for enhver 

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes over alt i 

utmark. Mange foretrekker villmark, der vi kan 

oppleve urørt og naturlig skog. Men de aller 

fleste følger stier, skiløyper og turveier. Det er en 

fordel for både skogbruk og verneinteresser og en 

trygghet for friluftslivutøveren. Noen turruter er 

merket slik at skilt og merker viser vei til turmål 

som utsiktspunkt, gapahuk, bålplass, hytte, fiske- 

eller badevann eller kulturminne. Rundturer i 

tilknytning til slike turmål er svært populære. 

Etter hogst er det viktig for friluftslivutøverne at 

stiene og løypene blir ryddet for hogstavfall. Hvis 

stier og løyper er brukt som kjøretrasé under 

hogst, er det viktig at skadene utbedres slik at det 

raskt blir godt å ferdes der. 

 

For at flere skal få muligheten til å komme seg ut i 

skogen, er det noen steder behov for turveier. 

Turveier gjør det enklere for de som trenger hjul 

for å komme fram, enten det er rullestol eller 

barnevogn. Hvis turveien skal utarbeides 

universelt for rullestolbrukere, må den ha godt og 

jevn dekke og ikke for stor stigning. 

 

Nært der vi bor 

Skogen nær der vi bor, står i en særstilling. Vi 

bruker den ofte, og den har stor verdi for mange 

mennesker. Vi ønsker at det tas spesielle hensyn i 

forvaltningen av denne skogen, og at det 

tilrettelegges for friluftsliv, slik at skogen framstår 

som attraktiv og mangfoldig. 

 

God Tur! 
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Skog er ikke bare «mange trær», men rike og sammensatte økosystemer med en lang rekke arter av 

planter, dyr og sopp. I gammel, variert skog finner vi flest arter, mens i hardt drevet skog er de fleste 

trærne like gamle og like høye, og biomangfoldet er langt fattigere. 

Svært mye av den norske skogen er kraftig påvirket av skogbruk, noe som er årsaken til at rundt 

halvparten av våre rødlistearter (trua og nær trua arter) hører til i skogen. De viktigste negative 

påvirkningene er hogst, treslag som ikke hører hjemme på stedet og bygging av skogsbilveier. 

Skogen leverer også økosystemtjenester som rensing av vann og luft, vern mot jorderosjon og flom, 

samt opptak og lagring av karbon fra atmosfæren.  

Biomangfold i skogen 

Hva er biomangfold? 

Biomangfold (også kalt biologisk mangfold eller biodiversitet), er summen av artsmangfold, genetisk 

mangfold og mangfold av økosystemer. Dette omfatter alle variasjonene av livsformer; planter, dyr, 

sopp og mikroorganismer, variasjonen i arvestoffet deres og det samspillet med naturen omkring 

som de er en del av. 

Skal vi ta vare på biomangfoldet, kan vi ikke nøye oss med bare én av skogens hakkespetter, men vi 

må bevare levesteder for alle syv hakkespettartene – som har ulike livskrav. Mange arter kan være 

litt ulike fra landsdel til landsdel, og vi må derfor bevare hele dette genetiske mangfoldet også. Likeså 

må vi naturligvis opprettholde de mange forskjellige skogtypene som finnes naturlig, og mangfoldet 

av arter i dem. 
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Grunner til å bevare biomangfoldet 

(Inntil videre benyttes tekst fra wikipedia, ny tekst fra 

SABIMA kommer) 

Argumentene for å bevare det biologiske mangfoldet har 

bakgrunn i miljøetikk og kan deles i de følgende: 

Moralsk: Mennesket står ikke over naturen, men er en del 

av den, og har dermed ikke rett til å utrydde andre arter. Alt 

liv har en egenverdi – uansett om de er til nytte eller skade 

for mennesket. 

Økonomisk: Ny teknologi og ny kunnskap har avdekket 

nytteverdier ved gener og arter som ikke tidligere var sett 

på som ressurser. Det ligger derfor uante potensielle 

ressurser i det biologiske mangfoldet. Avskoging og 

endringer i arealbruk gir i tillegg til redusert biologisk 

mangfold også betydelig økt utslipp av klimagasser.  

Biologisk: Artene er gjennom evolusjonen tilpasset hverandre på måter som ennå ikke er fullt ut 

forstått. Utryddelse av én art kan få ringvirkninger i økosystemet som vi i dag ikke har forutsetninger 

(eller eventuelt nødvendige forskningsressurser) til å forutspå. 

Estetisk og helsemessig: Mennesker har glede av å oppholde seg i naturen. Redusert mangfold 

berøver oss naturopplevelser og kan gi oss redusert helse.  

Disse har enten bakgrunn i en antroposentrisk eller biosentrisk vinkling. Se for øvrig dypøkologi. 

Gamle, stabile livsmiljøer 

En del arter er tilpasningsdyktige og finnes nesten overalt, som for eksempel fuglen kjøttmeis og den 

lille planten gaukesyre. Men mange arter har spesielle krav til omgivelsene, og finnes bare der deres 

livsbetingelser er oppfylt – som vedboende insekter og sopp. I skog er dette ofte gamle, stabile 

miljøer som har brukt svært lang tid på å oppstå. Dette kan for eksempel være gammel skog med høy 

fuktighet og mange døde trær, både stående og liggende på bakken. Det kan ta mange hundre år før 

skogen blir slik. Trær som regnes som «hogstmodne», altså rundt 80 år, har i biologisk forstand knapt 

nådd «konfirmasjonsalder». Så lite som 1,5 % av den produktive skogen i Norge er eldre enn 160 år. 

Rødlistearter 

Den norske Artsdatabanken utpeker ekspertgrupper på ulike arter som vurderer hvilke arter som er 

truet av utryddelse. Slike arter kommer på den såkalte «rødlista», men det er forskjell på hvor trua 

de ulike rødlisteartene er. Den verste kategorien er selvfølgelig «utryddet», men også arter som er 

«kritisk truet» og «sterkt truet» står det dårlig til med. Arter som er «sårbar» og «nær truet» er 

mindre utsatt, men kan bli utryddet i Norge hvis de negative faktorene fortsetter i mange år 

framover. 

Skog er den naturtypen i Norge med flest rødlistearter. Nesten halvparten av artene på den norske 

rødlista har sitt levested i skog. Årsaken til dette er at vi har lite gammel skog og lite død ved, særlig i 

lavlandet hvor artsrikdommen i utgangspunktet skulle vært størst.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8etikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Evolusjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Antroposentrisk
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosentrisk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Dyp%C3%B8kologi
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To tanker i hodet: bevare natur og drive skogbruk 
Det er nok ingen som mener vi skal slutte helt med skogbruk og verne all skog av hensyn til sopp, 

insekter og hakkespetter. Tvert om mener de fleste at skogbruk kan være en bærekraftig næring som 

høster av fornybare ressurser, som kan bli til gode produkter alle trenger. Men når nesten all den 

gamle skogen er borte og halvparten av rødlisteartene finnes i skog, betyr det at noe er galt. 

Derfor mener miljøorganisasjonene at verken skogloven, bærekraftforskriften eller 

skogsertifiseringen fungerer som de skal. Reglene er ikke strenge nok, og de reglene vi har blir ikke 

fulgt godt nok opp. Vi har også vernet alt for lite skog. 

De viktigste kravene fra miljøorganisasjonene er: 

 10 % av skogen må vernes, med full økonomisk erstatning til skogeieren 

 Minst 5 % av skogen på alle eiendommer må settes av som nøkkelbiotoper for trua arter 

 Det må bli forbudt å hogge den eldste skogen, som vi har så lite igjen av 

 Mer av skogen må hogges med lukka hogstformer 

 Vi må slutte å bygge veier inn i nye skogområder som ikke har inngrep fra før 

 Det må bli forbudt å bruke fremmede treslag ved planting av skog 

 Det må bli forbudt med grøfting i skogsmyrer 

 Vi må fortsette å ta viktige hensyn til livsløpstrær, kantsoner og sumpskoger 

Dette betyr likevel at i mer enn 80 % av skogen kan det drives aktivt skogbruk, og skogeieren skal 

også få penger for skogen som skal vernes. Derfor er også skognæringen enig i at det må komme mer 

penger til skogvern. Det burde være fullt mulig å kombinere mer hensyn til natur og klima med 

skogbruk, og norsk tømmer kunne på den måten bli blant det mest miljøvennlige i verden. 
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