Eksempel på feltårbeid:
Skogbruk eller vern i nærområdet
Skoger i nærområdet brukes ofte aktivt i forbindelse med friluftsliv.
Det kan dreie seg om turgåere om sommeren, bær- og sopplukking
om høsten, skiløpere om vinteren, skoler og barnehager som
benytter skogområdene året rundt, ofte også speidere, og barn som
leker. Omløpet for en skog der formålet er å produsere tømmer kan
være så mye som 80 år. Det vil si at når skogen er hogstmoden og
skogeieren hogger skogen for å ta utbyttet, har skogen stått der «så
lenge folk kan huske». De som har vært vant til å bruke skogen vil
derfor savne den. Når en skog hogges, endres miljøet, og mange vil
oppleve det som at et trivselsmoment blir borte.
Bør vi i så fall heller la skogen stå? Å la skogen stå betyr tap av
inntekter. Hvem skal dekke det tapet? Skogeieren selv? Å kunne
utnytte naturressursene gir grunnlag for spredt bosetting i Norge. En
annen ting å tenke på, er at skogen er en fornybar ressurs. Ved å

Foto: Skogkurs

velge produkter av tre fremfor produkter av for
eksempel plast, velger man en fornybar ressurs. I tillegg
bidrar skogen til opptak av CO2, og i produkter av tre er
karbonet lagret. For andre varer innebærer
produksjonen et utslipp av CO2. Produkter av tre er
derfor et klimavennlig alternativ. Samtidig er også
skogen et karbonlager, og hogst fører til utslipp av CO2.
Feltarbeid:
Foto: Skogkurs
Besøk en skog i nærmiljøet.
 Elevene skriver egne lister der de finner hvilke verdier disse områdene har – friluftsliv,
skogbruk, naturmangfold.
 Gjør nødvendige målinger i skogen for å kunne beregne tømmerets verdi.
 Møt hverandre i fellesskap og diskuter ut fra elevenes lister hvordan verdiene kan måles opp
mot hverandre.
Etterarbeid:
 Elevene settes sammen i grupper: Kan dere bli enige om en forvaltningsplan for området?
Det kan være lurt å tegne på kart og skrive kommentarer til. Kartutsnitt kan skrives ut fra
www.kartiskolen.no.
Spørsmål elevene bør ta stilling til i prosessen med forvaltningsplaner:
 Bør skogen hogges, eller bør den spares?
 Bør vi tilrettelegge for bruk?
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Dersom skogen skal vernes, innebærer det tap av inntekter for skogeieren. Hvem skal dekke
dette tapet?
Hva er betingelsene for at skogen skal være en fornybar ressurs?
Hvilke hensyn bør veie tyngst i spørsmålet om en skog skal hogges? Er det hensynet til
brukerne av skogen, hensynet til samfunnets behov for utnyttelse av skogen som en ressurs
eller hensynet til skogen som et økosystem der ulike arter hører hjemme?
Bærekraftig utvikling innebærer en utvikling som tar hensyn til både miljø, økonomi og
sosiale forhold. Hva er det mest bærekraftige alternativet; la skogen stå eller hogge den?

Praktiske skogbruksaktiviteter for elever:

Måle høyden på et tre
Dette trenger du: pinne, målebånd
Slik gjør du: Finn en pinne som er minst like lang
som armen din.
Hold pinnen på strak arm slik at avstanden fra
hånda til toppen av pinnen, er lik avstanden fra
hånda til øyet ditt. Du kan sjekke det ved å legge
pinnen langs armen din. Hvis enden når din
skulder, så passer det.

Figur 1 Alt du trenger for å måle høyden på et tre, er en
pinne like lang som armen din. (Tegning: Eva Wullf)

Hold pinnen loddrett på strak arm. Da er
avstanden mellom øye og hånd (a) lik pinnens
høyde fra hånda og opp (b). Det dannes altså en
trekant der a = b.

Når du står slik med pinnen skal den dekke treet –
den skal verken være lengre eller kortere. Flytt deg nærmere eller lengre unna, til du finner passe
avstand. Hele pinne skal dekke treet fra nederst ved bakken til toppen.
Mål avstanden fra deg bort til treet. Den er lik høyden på treet.
Lurer du på hvorfor? Trekantene abc og ABC har parvis like vinkler, og er derfor formlike. Avstanden
fra øyet ditt til der du holder pinnen (a), er den samme som lengden av pinnen fra merket og opp (b).
Når a = b, er også A = B. Avstanden fra deg til treet (A) = treets høgde (B). Skogbruket har egne
høydemålere for trær som du kanskje kan få låne om du henvender deg til en skogeierforening.
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Måle volumet av et tre
Dette trenger du: klave eller målebånd, tabell som viser sammenheng mellom et tres diameter,
høyde og volum (Det finnes egne volumkalkulatorer på Internett, laget av for eksempel Skog og
landskap. Søk på «volumberegning av enkelttrær»)
Slik gjør du: Finn høyden på treet. På det samme treet måler du så diameter i brysthøyde (ca. 1,3 m
over bakken). Dersom du ikke har klave, kan du måle omkretsen og bruke den til å beregne diameter.
Når du har disse to opplysningene, kan du lese av i tabellen hva treets volum er.
Treets høyde: ___________________

diameter

Treets diameter: _________________
Treets volum: ___________________

Hvor mange trær er det i skogen?
Dette trenger du: et 4 m langt tau
Slik gjør du:
Antall trær: En elev holder den ene enden av tauet inn mot
kroppen og en annen elev holder i den andre enden og går i en
sirkel rundt den første eleven, som også snur seg etter tauet.
Samtidig telles hvert tre som kommer innenfor sirkelen. Før
resultatene inn i skjemaet nedenfor.

radius = 4 m

Antall trær per dekar: Dere har telt antall trær innenfor en sirkel
med radius 4 m. Hvor stort areal har dette området?
Areal av en sirkel:

A=

A=π·r·r

·

der π = 3,14 og r = 4 m

·

=

Et dekar er 1000 m2. Hvilket tall må du gange med for å finne antall trær pr. dekar?

Treslag
Gran Furu Bjørk Rogn Osp Selje
Antall trær innenfor sirkelen
Antall trær per dekar
Hva er den økonomiske verdien av skogen?
Bruk Internett til å finne tømmerprisen per kubikkmeter, m3, og beregn verdien av skogen.
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Eksempel på feltårbeid:
Hensyn ved hogst
I 1998 ble begrepet Levende skog etablert. Det var en historisk begivenhet. Da ble aktører innen
skogbruk og skogindustri, miljø- og friluftslivorganisasjoner, fagbevegelse og forbrukerinteresser for
første gang enige om standarder for bærekraftig forvaltning av skog. Levende Skog ble i 2006 revidert
av representanter for følgende organisasjoner:
Fellesforbundet
FRIFO
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
SABIMA
Statskog SF
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Treindustrien
WWF Norge
Enigheten mellom de organisasjoner som opprinnelig sto bak Levende Skog standarden ble brutt
sommeren 2010. Grunnlaget var uenighet om bruken av fremmede treslag i treslagsskifte og ny
skogplanting. Dette var saker som man i 2006 ble enige om å forhandle videre om, men
forhandlingene kom ikke i havn. Siden den gang har ikke Rådet for Levende Skog kommet sammen.
Levende Skog standarden har dannet grunnlaget for skogbrukets miljøstandard, som nå ligger til
grunn for skognæringens ISO-sertifiserte miljøarbeid i skogbruket. Vi skal her se nærmere på noen
kravpunkter, det vil si hensyn som tas ved hogst, ved å besøke et hogstfelt. Kravpunktene gjengitt
her, er noe forenklet, både språklig og en del av unntakene er tatt bort, for å ikke gjøre det for
komplisert for elevene.
Forarbeid
 Det er gitt en begrepsliste elevene bør finne forklaringer til før de tar for seg skjema.
 Skriv ut kart for hogstfeltet på www.kartiskolen.no. I skjemaet som ligger vedlagt, er det
noen ting som bør sjekkes på kart, før feltarbeidet.
 Ta gjerne kontakt med grunneier, det kan gi en berikelse til arbeidet. Da kan dere også
forhøre dere om det er satt av biologisk viktige områder (nøkkelbiotoper) i nærheten av
hogstfeltet, disse kan også være verd et besøk. Er dere heldig, har grunneieren anledning til å
bli med på feltarbeidet, da er det stor mulighet for å lære mer.
Feltarbeid
 Besøk et hogstfelt og sjekk i hvilken grad de utvalgte kravpunktene som ligger vedlagt er
fulgt. Fyll ut skjemaet og tegn inn området som er undersøkt på kart.
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Ser dere kravpunkter som ikke er fulgt? (Husk at kravpunktene er noe forenklet. En grunneier
kan stille spørsmål med enkelte av dem) Prøv så å se etter løsninger for hvordan dette kunne
vært løst. Er det, etter deres mening, tiltak som bør settes i gang nå i etterkant som kan bøte
på skadene?

Etterarbeid:
 Skriv en rapport for befaringen i hogstfeltet.
Støttemateriell:
 PEFC Norsk Skogstandard: (Klikk på Norsk PEFC Skogstandard (Levende skog standard) øverst
til høyre) Her finnes fullstendig oversikt over kravpunkter.
 Mer om vegetasjonstyper: Her finner du en oversikt over vegetasjonstyper. I «Treleksikon»
(meny til venstre) finner du forklaring på alle vegetasjonstypene.
 Skog og mangfold på skogveven: Om ulike skogtyper og artene man finner der

BEGREPER
Her er noen begreper som dere må finne forklaring på før dere starter arbeidet.
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Livsløpstre (sjekk Store norske leksikon på internett)
Bestand (sjekk f.eks wikipedia)
Fremmed treslag (les litt her: http://www.sabima.no/fremmede-treslag-som-klimatiltak)
Naturlig foryngelse (sjekk wikipedia)
Kantsone (sjekk http://www.pefcnorge.no/side.cfm?ID_kanal=11 og klikk på standarden oppe til
høyre)
Nøkkelbiotop (sjekk Store norske leksikon på internett)
Fredet kulturminne (sjekk wikipedia på kulturminne og kulturminneloven)
Hogst (sjekk i Store norske leksikon, http://www.skogkurs.no/Resyme/5/res5.html og
http://www.agropub.no/id/9683)
o Flatehogst (flatehugst) (gjør et google-søk)
o Småflatehogst (sjekk http://www.pefcnorge.no/side.cfm?ID_kanal=11 og klikk på
standarden oppe til høyre)
o Lukket hogst (søk på wikipedia)
o Frøstillingshogst (sjekk f.eks. Store norske leksikon)
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Kråvpunkt for hogst
Sted:

_____________________________________________________________ ___________________________

Dato:________________________

Navn på kontrollør(er):__________________________________________________________________________________________________________
Sjekk på forhånd på kart (se www.kartiskolen.no, )
Sjekkpunkt
Er det stier (merket i terrenget eller tegnet på kart), skogsbilvei/ turvei, eller
skiløypetraseer på hogstfeltet?
Er det bekker, elver, vann eller myrer på hogstfeltet eller som grenser til
hogstfeltet?
Er det kulturminner på hogstfeltet?
Er det kulturlandskap som grenser til hogstfeltet?

JA

NEI

Hvis JA, gå til..
6
3
5
4

UNDERSØKELSER I FELT
Hogstflatens omtrentlige størrelse (daa):_____________________________________________________________
Hva slags hogstform er benyttet (flere kryss kan være mulig)?
Hogstform
Flatehogst
Frøstillingshogst
Lukket hogst
Småplatehogst
Annet
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Hva slags treslag/ skogtype har vært dominerende (se på kvist og
områdene rundt)?
Treslag
Kryss av
Gran
Furu
Edelløvskog
Sump- og myrskog
Fjellskog
Annet

Nr

Kravpunkt

Godkjent

1 Gjelder alle hogstfelt
1.1
Ved skogbrukstiltak skal det legges vekt på å
ivareta opplevelseskvalitetene, særlig langs
stier og skiløyper.
1.2
Ved hogst skal det settes igjen gjennomsnittlig
10 stormsterke trær pr. hektar som
livsløpstrær, gjerne i grupper. Livsløpstrærne
velges primært blant de eldste trærne i
bestandet.
1.3
Det skal ikke settes igjen livsløpstrær av
fremmede treslag.
1.4
Størrelse og arrondering (avrunding) av
flatehogster og frøtrestillingshogster skal
tilpasses landskapets former og linjer. I mye
brukte friluftslivområder skal det legges vekt på
å begrense og variere størrelsen på
foryngelsesflatene.
1.5
Ved skogreising og foryngelse etter hogst skal
norske treslag benyttes. Der det er problemer
med å etablere foryngelse kan utenlandske
treslag benyttes.
1.6
På eiendommer med skogreising skal en der
det er mulig sikre minimum 10 % lauvinnslag på
skogreisingsarealet.

4

Interessekonflikter i skog

Eksempel på feltarbeid: Hensyn ved hogst

Ikke
godkjent

Ikke
aktuelt

Forbedringsforslag

Nr

Kravpunkt

Godkjent

2 Hogstformer
2.1
Det skal brukes lukkende hogstformer ved
foryngelse av gran. Småflatehogst kan brukes
når dette gir tilfredsstillende muligheter for
naturlig foryngelse. Når forholdene ikke er
tilstede for naturlig foryngelse, benyttes
flatehogst og planting eller såing.
2.2
Der forholdene ligger til rette for det, skal
furuskog forynges ved hjelp av
frøtrestillingshogst eller andre hogstformer
som legger forholdene til rette for naturlig
foryngelse.
2.3
Lukkete hogster skal brukes der det er egnet for
å oppnå ny foryngelse med
edellauvskog.
2.4
Så langt det er mulig av hensyn til stabilitet og
foryngelse av tilstedeværende treslag, skal
lukkede hogster brukes i sumpskog og
myrskog og i overgangssonen mot fastmark.
2.5
I fjellskog skal det legges vekt på å fremme og
opprettholde et gammelskogpreg også etter
hogst.
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Ikke
godkjent

Ikke
aktuelt

Forbedringsforslag

Nr

Kravpunkt

Godkjent

3 Myr, vann og vassdrag
3.1
Hogstavfall skal ryddes bort fra bekker, elver og
vann med en gang etter avsluttet hogst
3.2
Kantsone mot myr skal stå på fastmark. Bare
unntaksvis vil det være behov for kantsoner
med bredde på mer enn én trehøyde (10-15 m).
3.3
Det skal bevares eller utvikles en flersjiktet
kantsone mot vann og vassdrag når disse er
bredere enn én meter ved normalvannstand
der dette er naturlig. Bredden må tilpasses
forholdene på stedet og kan variere innen én
og samme kantsone. Bare unntaksvis vil det
være behov for kantsoner med bredde på mer
enn en trehøyde (10-15 m).
4 Kulturlandskap
4.1
Det skal gjennom skjøtsel eller hogst bevares
eller utvikles stabile og naturlig varierte
skogbryn rundt verdifulle kulturlandskap,
åkerholmer og andre småbiotoper. Det skal
etableres en stedegen treslagssammensetning i
skogbrynet med et betydelig lauvinnslag og det
skal prioriteres at lauvtrær dominerer i hele
omløpet. Det er tilstrekkelig med en kantsone
på 5-10 meter.
5 Kulturminner
5.1
I tillegg til å ta vare på automatisk fredete
kulturminner, skal det også tas hensyn til andre
verdifulle kulturminner. Herunder skal det ikke
aktivt etableres ny skog på kulturmarker i
skoglandskapet.

6

Interessekonflikter i skog

Eksempel på feltarbeid: Hensyn ved hogst

Ikke
godkjent

Ikke
aktuelt

Forbedringsforslag

6 Friluftsliv
6.1
Hogstavfall skal ryddes bort fra stier og
skiløyper med en gang etter avsluttet hogst
6.2
Kravpunket kantsoner er ikke til hinder for at
det tilrettelegges fiskeplasser, rasteplasser og
utsiktsplasser der dette ikke er i strid med
viktige næringsmessige eller økologiske hensyn.
6.3
Ved skogreising skal det tas hensyn til mye
brukte stier og løyper slik at opplevelsesverdien knyttet til bruken av stien/løypa
opprettholdes. Det skal ikke plantes nærmere
enn 2,5 meter fra slike stier og skiløyper.
6.4
Hjulspor som forårsaker vannavrenning og
erosjon, kjøreskader i stier og løyper og andre
vesentlige skader, skal utbedres så snart
fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig
etter avsluttet bruk av utdriftstraseen.
Andre kommentarer:______________________________________________________________________________________________________________
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Eksempel på feltårbeid:
Fremmede treslåg

I mange plantede skogteiger er det brukt treslag som ikke hører naturlig hjemme på stedet – såkalte
«fremmede treslag». Dette skaper store forandringer for den opprinnelige naturen, særlig når det
etableres tette plantefelt. I tillegg sprer trærne seg til nye områder. Enda større blir påvirkningen når
man bruker utenlandske bartrær, som sitkagran, lutzgran og vrifuru. Norsk gran vil i løpet av noen
hundre år spre seg naturlig til mye av Norge, mens nordamerikanske bartrær aldri ville kommet til
landet vårt uten menneskets «hjelp». Tette plantefelt kan også være til hinder for friluftsliv, og
mange synes plantefeltene tar seg dårlig ut i løvskogsliene på Vestlandet.
Dette feltarbeidet er naturlig nok mest aktuelt i de områdene av landet det er satt ut fremmede
treslag. Fremmede treslag er brukt mest i kyststrøk, særlig på Vestlandet og nord i Norge, der
utenlandske arter som sitkagran og lutzgran er foretrukket mange steder. Dette skyldes at de tåler
salt og vokser godt i miljøet på kysten. Bartrærne produserer bra tømmer i områder hvor naturlig
forkommende treslag som bjørk ikke gir tilsvarende tømmerproduksjon. Noen steder, for eksempel
på Sørlandet, er også tømmerproduserende treslag som eik erstattet med granplantefelt. Noen
legger vekt på at granplantefeltene binder mer CO2 enn løvskogen, og de mener spredningen og de
negative effektene ikke er så store.
Skal ikke en skogeier få lov til å tjene penger på eiendommen sin og plante det de vil? Er det godt
dokumentert at plantefeltene er negative for naturen? Kan vi ta hensyn til hva folk synes er pent og
stygt? Er omfanget av fremmede treslag i Norge så stort at vi ikke kan tillate mer? Sprer grantrærne
seg til nye områder?
Feltarbeid:
Besøk et område med granplantefelt i nærmiljøet. Studer området både på nært hold og fra avstand.
Ta gjerne bilder. Det er en fordel å gjøre studiene mens det er blader på løvtrærne, altså i mai-juni
eller august-september.
 Undersøk insektmangfoldet i ulike skogtyper ved å sett ut barberfeller/fallfeller, for eksempel
inne i granplantefeltet, i naturlig løvskog og i åpent beiteområde. La fellene stå ute minst en
natt, helst tre. Tøm fellene og studer innholdet.
 Noter antall fuglearter dere ser eller hører i ulike skogtyper.
 Se om dere finner naturlig spredning av bartrærne utenfor selve plantefeltet.
 Vurder hvor lett det er å gå på tur gjennom et granplantefelt, og hvilke forskjeller i
turopplevelse det er å gå i granplantefeltet og i løvskogen.
 Vurder hvordan granplantefeltet ser ut på avstand og på nært hold. Er det noe du synes er
pent og mindre pent? Ville det vært andre måter å plassere plantefeltet på i terrenget som
ville ha påvirket hvordan det tar seg ut?
 Diskuter det dere finner mens dere er ute i skogen.
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Etterarbeid:
 Lag en rapport med de funnene dere har gjort. Sett inn bilder og skriv deres vurderinger.
 Finn ut omfanget av granplanting/treslagsskifte i Norge.
 Vurder omfanget av granplanting/treslagsskifte i din kommune. Hent statistikk fra
kommunen og studer flyfotos på www.norgeibilder.no.
Spørsmål elevene kan ta stilling til i vurderingene av fremmede treslag:
 Hvilke regler gjelder for å plante norsk og utenlandsk gran der det vokser løvskog fra før
(treslagsskifte), og på åpen mark?
 Hva er den historiske bruken av skogområdene i området dere besøkte?
 Hvilke kvaliteter har sitkagran og lutzgran som gjør dem godt egnet for skogbruk?
 Hva er grunnene til motstanden mot bruk av fremmede treslag? Studer kilder som
miljøorganisasjoner, friluftslivsorganisasjoner og Artsdatabanken.
 Hvorfor mener mange at også norsk gran kan være et fremmed treslag, og hva er problemet?
 Hvilken forskjell i økonomi for grunneieren blir det med og uten granplantefelt?
 Må det gjøres et valg mellom næringsutvikling og arbeidsplasser på den ene siden, og
ivaretagelse av natur- og friluftslivsverdier på den andre siden?
 Er det forskjeller i negative effekter, utseende og lønnsomhet for grunneieren ved planting i
ulike typer områder? (For eksempel høyt/lavt i lia, hvor bratt det der, avstand til vei m.v.)
 Hvilke effekter har fjerning av eksisterende vegetasjon og planting av granskog på klimaet?
Praktiske skogøkologiske aktiviteter for elever:
1. Undersøk insektmangfoldet i ulike skogtyper med fallfeller
Se aktivitetsark: http://www.friluftsrad.no/file=5124
Dette trenger du: Fallfeller/barberfeller. Du kan lage dem selv av små plastbegre (for eksempel etter
rømme). Små plankebiter til lokk over fellene. Vann med litt oppvasksåpe (for eksempel Zalo) i.
Slik gjør du: Finn egnede steder på bakken, som inne i vegetasjon, inntil trestammer eller steiner
osv., der du kan tenke deg at bakkelevende insekter og småkryp ferdes. Grav huller som passer
akkurat til plastbegeret, sett plastbegeret nedi, og jevn jorden inntil begeret slik at det er helt glatt.
Fyll 3-4 cm med såpevann i bunnen av plastbegeret. Plasser tre små steiner nær kanten og legg
lokket oppå. Sett ut 3-5 feller på litt ulike steder inni granplantefeltet og like mange feller i løvskog
omkring. La fellene stå ute minst ett døgn, gjerne tre. Undersøk hva som har gått i fellene.
Hva betyr dette? Biller, edderkopper, tusenbein, skrukketroll og andre småkryp som spaserer
omkring på bakken vil falle nedi fellene. Såpevannet gjør at de ikke kan flyte på overflatehinna og
krype opp igjen, men dør raskt.
I hvilke skogtyper har det har gått flest individer og flest ulike arter i fellene? Det finnes hundrevis av
ulike arter av insekter og andre småkryp i skogen, så du vil neppe klare å artsbestemme dem sikkert.
Men du kan danne deg et inntrykk av hvor mange ulike du har fanget.
2. Sammenlign mengden tømmer i naturlig løvskog og i granplantefelt
Se metoder for å måle tømmervolum og antall trær beskrevet under feltarbeidet «Skogbruk eller
vern i nærområdet». Sammenlign resultatene for naturlig løvskog og granplantefelt av ulike aldre.
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Eksempel på feltårbeid:
«Skog» eller «månge trær»?

Det er lett å tenke at mange trær som står samlet automatisk utgjør en skog. Men et ordentlig
skogøkosystem i en gammel naturskog inneholder så mange flere livsformer enn trær, og selve
skogstrukturen er også annerledes enn i en ensaldret kulturskog. Hvordan ser man forskjell på
«skog» og «mange trær»?
Til alle tider har mennesker brukt av det skogen gir, så det er nesten ikke noe skog i Norge som er
helt upåvirket av mennesker. Tidligere var det vanlig med plukkhogst der man høstet de største
trærne, og lot de mindre stå og vokse seg større. Det gjorde at det var skog hele tiden, og at trærne i
skogen hadde ulik størrelse og alder. På den annen side var dette hogst uten omtanke for det som
ble igjen. Dette innebar at det var de beste trærne som ble tatt ut, mens de svakeste ble igjen.
Utover 1900-tallet overtok «bestandsskogbruket», der man hogger store flater og planter ny skog.
Svært mye av skogen vi har i Norge er etablert på denne måten, og er i dag relativt tette skoger med
ganske unge trær av samme alder. Slik skog har også lite død ved, særlig etter gamle og grove trær,
og ofte ikke i alle nedbrytningsstadier (lite nedbrutt, middels nedbrutt, råtten).
Men her og der finner vi skog som bærer mindre preg av bestandsskogbruket, for eksempel i bratte
områder eller på vanskelig tilgjengelige steder som i bekkekløfter, dype søkk eller oppå bratte koller.
Hvordan ser vi forskjell på ulike skogtyper? Hvor stor forskjell er det på livet i naturskog og ensaldret
skog?

Feltarbeid:
Besøk et skogområde i nærmiljøet. Søk på www.naturbase.no om det finnes naturreservater med
skog du kan besøke. Let etter skogteiger av ulikt utseende (for eksempel plantefelt med gran,
gjenvokst hogstflate, ensaldret kulturskog, «rufsete» gammel skog i en bratt skråning, naturreservat),
og ta gjerne bilder. Diskuter det dere finner mens dere er ute i skogen. Det er en fordel å gjøre
studiene mens det er blader på løvtrærne, altså i mai-juni eller august-september. Undersøk minst
tre av følgende i de ulike skogteigene:
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Alder:
Gran hogges vanligvis ved 80-120 års alder, mens den ofte blir 250-300 år i naturskog. Lån et
tilvekstbor av skogeierforeningen i din kommune for å telle årringer og innhent tillatelse fra
grunneier der du tenker å bruke det. Klarer du å finne grantrær som er eldre enn 120 år? Er det flere
så gamle grantrær på 1 daa (ca 33 x 33 meter)?
Sjiktning:
Naturskog har stor spredning på trehøyder og trestørrelser, som gjør at skogen har flere sjikt med
vegetasjon og bladverk. Klarer du å se om det kun er ett, to eller tre sjikt i skogen? Hvor mange av
trærne på 1 daa er i hvert av sjiktene? Er det god naturlig foryngelse, altså små trær av ulik størrelse
her og der mellom de gamle trærne?
Død ved:
Hvor mange liggende stokker (såkalte «læger») med død ved over 30 cm i diameter finnes det
innenfor 1 daa? Hvor mange av stokkene er i hver av tre nedbrytningsstadier (lite nedbrutt, middels
nedbrutt, råtten)? Riktig gammel skog har alltid mye læger i alle nedbrytningsstadier, og det bør
være minst 5 læger pr/daa i hver av de tre nedbrytningsklassene for at en skog skal kunne kalles
”gammel naturskog”.
Lav:
Er det mye skjegglav på trærne? Skjegglav bruker lang tid på å etablere seg og sier derfor noe om
skogens alder. Skjegglavet gir også livsmuligheter for andre arter som lever av og inni laven.
Dyreliv:
Undersøk insektmangfoldet i ulike skogtyper ved å sett ut barberfeller/fallfeller. Se flere detaljer om
hvordan dette gjøres under feltarbeidet «Bruk av fremmede treslag». Noter antall fuglearter dere ser
og hører i ulike skogtyper.
Etterarbeid:
 Lag en rapport med de funnene dere har gjort. Sett inn bilder og skriv deres vurderinger.
 Finn ut omfanget av granplanting/treslagsskifte i Norge.
 Vurder omfanget av granplanting/treslagsskifte i din kommune. Hent statistikk fra
kommunen og studer flyfotos på www.norgeibilder.no.
Spørsmål elevene bør ta stilling til i vurderingene av fremmede treslag:
 Hva betyr skogstruktur? Hvilke sjikt pleier man å snakke om?
 Hvordan påvirker skogstrukturen og antall sjikt livet i skogen?
 Hvordan definerer man gammel naturskog?
 Hvor stor andel av skogen i Norge er eldre enn 160 år?
 Hvordan er livet nær kanten av en gammel naturskog sammenlignet med midt inni? Hva blir
da forskjellen på store og små områder med gammel naturskog?
 Hvilke regler gjelder for gammel naturskog ved hogst?
 Hvorfor er det viktig å bevare noe av den gamle naturskogen?
 Hvordan påvirker det grunneierens økonomi å la gammel naturskog stå?
 Bør grunneieren få økonomisk erstatning?
Legg merke til at 1 daa = 1000 m2  1 mål. Se mer på wikipedia, søk på Mål
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Eksempel på feltårbeid:
Tilrettelegging for ferdsel og bruk

Hvorfor tilrettelegge for ferdsel og opphold i naturen?
Det er ulike mål med å tilrettelegge for ferdsel:






Lokke folk ut på tur: Turlag, idrettslag, kommuner, friluftsråd og reisedestinasjoner med flere
ønsker å lokke folk til seg eller ut i naturen. Enten for å tjene penger på det, sikre
befolkningen bedre helse eller for å gi andre muligheten til å oppleve det som de selv er
glade i.
Kanalisere ferdsel: Både i verneområder og generelt i andre naturområder, kan det være
behov for å ta spesielle hensyn. Det kan være vernehensyn (f.eks. område med en sjelden
planteart), skogbruksinteresser (f.eks. skogplantefelt) og hensyn til vilt (f.eks.
fuglehekkeområde). For å sikre at hensyn blir tatt i et slikt område, kan det legges til rette for
ferdsel utenom området eller gjennom området på en slik måte at det volder minst mulig
skade. Siden de aller fleste holder seg til stien, er dette en effektiv måte å kanalisere ferdsel
på.
Lempe slitasje: Enkelte steder ferdes det så mange mennesker at slitasjen på naturen blir for
stor. Det kan gå utover både naturen selv, men også friluftsopplevelsen fordi det blir vått og
gjørmete. Da kan det være lurt å legge merka stier i områder som tåler mer slitasje, og legge
klopper og stokker i våte partier.

Hvor mye skal vi tilrettelegge?
Hvor mye vi bør tilrettelegge i et område avhenger av hva vil ønsker å oppnå. Behovene for brukerne
er ulike, derfor lager de som tilrettelegger for friluftsliv planer for arbeidet sitt. Ofte tenker de i
soner. Der det bor mange, har de ofte stor grad av tilrettelegging for å hindre slitasje og gjøre plass til
mange på en gang, men når vi kommer lenger inn i skogen og lenger vekk fra der folk bor, er
tilretteleggingsgraden lavere. Det er i disse områdene vi kan finne «villmark».
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Eksempel på feltarbeid: Tilrettelegging for ferdsel og bruk

Hvilken rett har vi å tilrettelegge?
I henhold til skogbruksloven skal det ved hogst tas hensyn til miljøverdiene i skogen, og allmenhetens
bruk av stier, løyper og andre ferdselsårer skal ikke gjøres vanskelig. Alle typer tilrettelegging av
turruter som fjerning av vegetasjon og steiner, bygging av klopper og gjerdeklyvere, merking og
skilting krever grunneiers tillatelse. Der det skal iverksettes andre tiltak, slik som bygging av bruer,
foretas naturinngrep etc., må det i tillegg innhentes tillatelse fra kommunen etter plan- og
bygningsloven. Dersom en grunneier etter forhandlinger motsetter seg merking av stier i utmark, kan
kommunen bruke sin «inngrepsløyve» i friluftsloven og merke eller tillate at
lag/forening/organisasjon gjør jobben for kommunen. Hvis det er små eiendommer som skal krysses,
er det fullt lovlig å anvise ferdsel over eiendommen ved f.eks. skilt eller enkelt kart på
naboeiendommen hvis grunneier motsetter seg merking.
I verneområder er det i henhold til verneforskriftene som regel forbudt med nyetablering av stier,
merking og tilrettelegging, men det kan søkes om å få lov til dette. Da må vi argumentere for hvorfor
vi mener dette er viktig.

Forslag til feltarbeid
Feltarbeidet kan gjennomføres for et vanlig skogsområde eller for et skogsområde vernet med
hjemmel i naturmangfoldloven.
A. Besøk et verneområde i skog
Undersøk om dere har et verneområde i skog i deres nærmiljø. Søk på
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/skogverndatabase der vil dere også finne
verneforskriftene for det aktuelle området.
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Forarbeid:
o Sett dere inn i vernebestemmelsene. Det er god trening å lese lovtekster. Det er
gjerne et formelt og litt vanskelig språk, og elevene kan ha behov for hjelp til å tolke
hva som står der.
o Studer kartet før dere drar ut i felt for å se på omfanget av verneområdet. Gå inn på
www.kartiskolen.no og se på grunnkartet for området. Skriv ut et kartutsnitt med
avmerkede stier etc. som dere kan bruke til feltarbeidet.
Befaring:
o Tegn inn på kartet den tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse som er der i
dag. Følgende kategorier kan brukes:
 Merkede turruter (stier, sykkelruter, skiløyper)
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Umerkede stier
Annen tilrettelegging: P-plass, informasjonstavler/-skilt, gapahuk, bålplass
mm
o Hvilke fordeler og ulemper med tilrettelegging finnes for dette området?
o Synes dere at det mangler noe? Kan dere foreslå nye tilrettelegginger som vil være
en fordel for verneinteressene og naturopplevelsen? Er det noen tilrettelegginger
som burde vært unngått for å øke naturopplevelsen og/eller bevare naturverdier?
Etterarbeid:
o Hvordan vil dere gå fram for å få gjennomslag for deres forslag? Skriv et brev til
kommunen og verneinstans/områdestyre der dere legger ved kart og argumenterer
for forslagene deres.

B. Besøk en skog i nærmiljøet
 Forarbeid:
o Studer området på kart før dere drar på befaring. Gjør en avgrensing for hvor stor del
dere vil se på. Kart kan dere skrive ut fra www.kartiskolen.no.
o Man trenger ikke tillatelse fra grunneier for å dra på befaring med en skoleklasse,
men det kan være hyggelig å ta kontakt, f.eks. for å høre hvilke planer som foreligger
for området (dere kan få vite hvem som eier området ved å finne gårds- og
bruksnummer på kart, www.kartiskolen.no, og ta kontakt med kommunen). Det er
flere måter å få kontakt på, finn ut hva som er mest praktisk for dere; møte, telefon
eller e-post med kart og spørsmål.
 Befaring:
o Tegn inn på kartet den tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse som er der i
dag. Følgende kategorier kan brukes:
 Merkede turruter (stier, sykkelruter, skiløyper)
 Umerkede stier
 Annen tilrettelegging: P-plass, informasjonstavler/-skilt, gapahuk, bålplass
mm
o Hvilke fordeler og ulemper med tilrettelegging finnes for dette området?
o Synes dere at det mangler noe? Kan dere foreslå nye tilrettelegginger som ikke vil
være i strid med skogbruksinteressene og gi større naturopplevelse? Er det noen
tilrettelegginger som burde vært unngått for å øke naturopplevelsen og/eller bevare
naturverdier?
 Etterarbeid:
o Hvordan vil dere gå fram for å få gjennomslag for deres forslag? Skriv et brev til
kommunen og grunneieren der dere legger ved kart og argumenterer for forslagene
deres.
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