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KSLAs skogsskötselkommitté har till uppgift är att belysa skogsskötselns betydelse för att nå
olika mål. Inom ramen för detta arbete genomförde kommittén en exkursion till Norge, till
vilken också KSLA:s ledamöter var inbjudna samt ytterligare några personer. Exkursionen
finansierades med stöd av Carl Fredrik von Horns Stiftelse.
I Norge har under ett antal decennier antalet utbildade inom skogsbruk minskat och man har
avsevärt mindre forskning vad gäller skogsbruk och skogsproduktionsfrågor än de nordiska
grannarna i öster; Sverige och Finland. I Norge bedöms uppdraget bredare än så och har vad
gäller namn på universitet och institutioner valt att gå ifrån de traditionella benämningarna
lantbruk och skog. Rekreation är viktigt i Norge, i Oslo ska ingen invånare ha mer än
10 minuter till ett skidspår. Skog för rekreation är således viktigt för Osloborna.
Kommittéen besökte Institutt for naturforvaltning (INA)vid Universitetet for miljø- og
biovitenskap (NMBU) den första dagen. Dagen därpå besökte kommittén Oslo kommun på
Nordmarka och en privat markägare, Lövenskiolds ägor i Nordmarka.
Reseberättelsen är baserade medlemmarnas anteckningar och Gustaf Egnell har varit ansvarig
för sammanställningen. Fotona är tagna av mig.
Programansvarig för resan var Pelle Gemmel och vi andra tackar för ett mycket bra
programarbete.
Marie Larsson-Stern
Ordförande, Kommittén för skogsskötsel, KSLA
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Dag 1: Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås
Medverkande: Sjur Bardsen, Institutleder vid Department of Ecology and Natural Resource
Management, INA; Rasmus Astrup, Skog & Landskap; Andreas Brunner, INA;
Marit Lie, INA; Line Nybakken, INA; Peter Fredman, INA; Lars Helge Frivold
Plats: Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås utanför Oslo
NMBU har idag omkring 5 100 studenter och 1 700 anställda. Från och med 2014 har man två
campus (Adamstuen och Ås) men från 2019 så blir det ett campus på Ås där man bygger nytt
för fullt.
Vid Department of Ecology and Natural Resource Management (INA) bedrivs forskning och
utbildning inom ekologi, botanik, zoologi, ekofysiologi, turism, bioenergi, skogsskötsel och
träteknologi. De har tre bachelor program (ekologi, skogsvetenskap och förnybar energi) och
fem masterprogram (ekologi, skogsvetenskap, skötsel av förnybara resurser, turism och
förnybar energi). De får totalt 58 miljoner kr per år från staten och totala omsättningen är
85 miljoner.

Andreas Brunner (värd för studieresan), Sjur Bardsen (Institutleder INA) och Rasmus Astrup
(Skog & Landskap)
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Norska skogsresursen (Rasmus Astrup, Skog & Landskap)
Skog täcker 38 procent av landarealen vilket motsvarar ca 12,3 miljoner ha. Det finns ca
900 miljoner kubikmeter och den årliga tillväxten är ca 24 miljoner kubikmeter. Av dessa
skördas 10–11 miljoner kubikmeter årligen. Norge har också ökat skogskapitalet, från ca
300 miljoner kubikmeter i början av 1900-talet till dagens 900 milj. Exotiska trädslag står för
2 procent av volymen och Sitka är det vanligaste men det förkommer också små mängder av
contorta, lärk och Douglas.
Avsättningar låser in ca 20 procent av den avverkningsbara volymen vilket delvis men långt
ifrån helt förklarar den stora differensen mellan tillväxt och avverkning.
Tillväxtökningen har stagnerat sedan 2000. De diskuterar hur tillväxten kan fås att öka för att
motverka klimatförändring, bland annat har gödsling och plantering föreslagits. Idag
förkommer nästan ingen gödsling och plantförsäljningen har sedan 1960 minskat från
100 miljoner plantor till ca 20 miljoner för närvarande.
Huvuddelen av den norska skogen ägs av privata skogsägare (ca 80 procent). Dock så är det
endast ett fåtal skogsägare som är beroende av skogsinkomsten. Den årliga intäkten från
medelfastigheten är endast ca 5 000 kr/år.

Skogsskötselforskning (Andreas Brunner, INA)
Andreas Brunner är professor i Skogsskötsel vid INA. Han undervisar på bachelor och
masterprogrammen samt bedriver forskning inom skogsskötsel och skogsproduktion. Andreas
gav oss en gedigen sammanfattning av den forskning som han är involverad i och nedan ges
en kort sammanfattning av en del av dessa projekt.
Tillväxtmodeller för enskilda träd. Andreas har tillsammans med doktorander utvecklat
modeller för både höjd och diametertillväxt för enskilda träd. De har provat modeller både
med och utan avståndsberoende konkurrensuttryck och konkurrensuttrycken blev väldigt
olika för tall och gran.
Höjdutveckling för dominerade träd och ståndortsindex. De har utvecklat nya
höjdutvecklingsfunktioner och nya funktioner för skattning av ståndortsindex med hjälp av
ståndortsegenskaper. Intressant nog så fann de att det har betydelse när i tiden data kom ifrån.
Givet samma ståndortsegenskaper så indikerar höjdutvecklingen högre SI för sena
registreringar jämfört med tidiga. Denna tillväxttrend kan förklaras med flera olika faktorer
varav kvävedeposition, klimatförändring och skogsskötsel är tre möjliga förklaringar.
Gallring och förband. Andreas grupp har också jobbat med klassiska skogsskötselfrågor som
förband och gallring. De har använt både gamla försök och data som registrerats i Norges
riksskogstaxering. Några resultat är att effekten av ökat plantantal på produktion främst sker
tidigt under omloppstiden och totaleffekten under omloppstiden var väldigt liten. De har
också resultat som visar att gallringseffekten kommer några år efter gallring och endast
påverkar produktionen fullt ut under ett fåtal år.
Laserscanning. Andreas grupp har också jobbat med markbaserad laserscanning. De har en
idé om att utveckla en laserscanner för montering på skördaren som skall vara behjälplig vid
val av träd i gallring. Data från scanningen kan naturligtvis också användas för att uppdatera
planer.
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Blandskog. Gamfelts artikel i Nature Communication som bland annat ansåg sig visa att
blandskog med fyra ingående arter producerade 50 procent bättre än monokulturer har
motiverat Andreas att undersöka produktion i blandskog kontra monokulturer. Hans data från
riksskogstaxeringen visade visserligen att blandskog hade högre produktion men skillnaden i
produktion kunde förklaras med skillnad i bördighet. Blandskog växte på de bättre markerna.
Gran under björkskärmar. Andreas har intresserat sig för Åsa Thams resultat från 90-talet om
produktion för bestånd med gran under björkskärm. Deras data från 11 bestånd visar på
minskad tillväxt för granarna med ökad täthet i skärmen.
Kontinuitetsskog. Ett par av Andreas masterstudenter har arbetet med kontinuitetsskog. De
har bland annat visat att tillväxten ökar med ökad volym vilket har varit en diskuterad fråga.

Skogshistoria, skogstruktur och biodiversitet (Marit Lie)
Marit Lie är ekolog och arbetar med skogliga frågor på NMBU
Skogshistoria

Vi fick en glimt av norsk skogshistoria. Historien påminner inte helt oväntat om den svenska.
Detta är egentligen ganska självklart då i princip samma drivkrafter funnits i båda länderna.
De norska skogarna har påverkats av svedjebruk, skogsbete, kol till järnproduktion, tjära och
saltproduktion. Därefter kom den skogsindustriella epoken som kom samtidigt med den
svenska.
Avverkningsformen var dimensionshuggning. År 1941 kom de första riktlinjerna om
beståndsskogsbruk och trakthyggesbruket tog överhanden. År 1916 skriver skogsförvaltaren
Agnar Barth följande i en artikel i Tidskrift for Skogbruk: ”Den grönne lögnen”. ”…Tæt kan
den synes skogen for turisten, for jægeren og bærsankeren…”…Ti han ser på stammene, ikke
på grenverket, og han ser skogen i all sin træfattige elendighet. Han vet, at her, hvor der nu
gror bare nogen faa hundred stammer op til kvistede og litet værdifulde trær, kunde og burde
der produceres tusener av slanke, kvistfrie og kostelige stammer.”
Uppenbart fanns ett utbyte av idéer även på den tiden mellan norska och svenska
skogstjänstemän. Även i Sverige hade man upptäckt att den dimensionshuggna skogen inte
långsiktigt producerade timmer och massaved i rimlig utsträckning.
Biologisk mångfald

Marit Lie har tillsammans med kollegor undersökt den biologiska mångfalden i ett område
som uppstått i ett skogsområde i Telemark, tidigare påverkat av dimensionshuggning och som
uppkommit ur en ”grön lögn”. Resultat från dessa studier finns bland annat publicerat i
Lie, M, m fl., 2012: A refined view on the “Green lie”: Forest structure and composition
succeeding early twentieth century selective logging in SE Norway. Scandinavian Journal of
Forest Research, 27:270-284.
Vi fick en grundlig genomgång av studien som gjorts i nyckelbiotoper. Studien visade i
korthet att många av de strukturer som lämnades efter dimensionshuggning var gynnsam för
vad som idag uppfattas som gynnsamt för den biologiska mångfalden. Marit betonade
speciellt den variation i ålder som fanns i restbeståndet och som var gynnsamt för
utvecklingen. Många klena träd var undertryckta och lämnades då de inte gav timmer vid
avverkningen.
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I en efterföljande diskussion framfördes bland annat att detta kan vara ett stöd för
blädningsskogsbruk, även om volymökningen i de undersökta bestånden var bara 1 m3/ha och
år från början på 1900-talet fram till 2004 då studien gjordes. Vi svenskar framförde också att
detta borde vara ett stöd för generell hänsyn i trakthyggesbruket. Där fick vi det överraskande
beskedet att generell hänsyn var ett tämligen okänt begrepp i Norge!

Marit Lie och Line Nybakken, NMBU

Fenologi och klima i endring (Line Nybakken)
Lines föredrag handlade om på vilket sätt växter kan anpassa sig till ett förändrat klimat.
Forskningen var växtfysiologiskt inriktad och på en relativt grundläggande nivå. Speciellt
studerades effekten av ultraviolett strålning (UVB) och lufttemperatur på knoppsättning och
knoppsprickning hos asp (Populus tremula). Detta gjordes genom att artificiellt öka
temperaturen och UV-strålningen i fältförsök.
I första försöket var huvudresultaten att ökad temperatur gav senare knoppsättning och
tidigare knoppsprickning. Ökad UV-strålning gav tidigare knoppsättning och tidigare
knoppsprickning. Effekten var tydligare för hanar. I ett annat försök studerades höjd över
havet (temperaturklimat) och avskärmning av UV strålning. Försöket visade att
knoppsättningen skedde tidigare med ökad höjd och UV-skärmningen försenade
knoppsättningen. Detta stämde bra med försök 1!
Vi fick också en inblick i forskningen kring bokens möjligheter till anpassning i norskt
klimat. Studien gjordes i ett naturligt bestånd på bokens allra nordligaste utbredning.
Forskningen ska svara på om det är realistiskt att boken kan vandra norrut i Norge beroende
på förändrat temperaturklimat.
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Skogen og det naturbaserte reiselivet, Institutt for naturforvaltning
(Peter Fredman)
Enligt Fredman kan naturturism definieras som ”människors aktiviteter när de vistas i
naturområden utanför sin vanliga omgivning”. I och med att naturturism kan ta sig många
olika uttryck vad gäller form (ex. inhemsk, inkommande, utgående), motiv, aktiviteter eller
var det sker, men även hur det är d.v.s. om det är organiserat kommersiellt, hållbart,
tillrättalagt, eller motoriserat är det emellertid ett svårfångat och svårbeforskat koncept.
Mot bakgrund av såväl politiska signaler i form av en ny reiselivspolitikk och
stortingsmelding och att det är Friluftslivets år 2015, samt aktuella trender som till exempel
urbanisering, sportifiering kommersialisering osv. finns emellertid ett starkt behov av
forskning. Inom NBMU etableras just nu ett masterprogram med inriktning på naturbaserad
turism som inkluderar turism, naturförvaltning, ekonomi, samhällsvetenskap inklusive juridik
samt naturvägledning. Den breda ansatsen tar utgångspunkt i att det speciella med naturturism
är att den baserar sig på tillgång till naturresurser som i sin tur omgärdas av fysiska
begränsningar, men även att den ofta har många olika intressenter i form av till exempel ägare
och brukare med (ibland) konkurrerande intressen.
För närvarande pågår också en rad forskningsprojekt bland annat en jämförande studie av
naturturism mellan Norge och Sverige, naturturism i och omkring nationalparker samt
fisketurism. I projektet ”Naturbasert reiseliv – bedrifter, kompetanse, rekruttering” (20122014) är målet att samla in statistik och kunskap om bland annat företagandet. Här visar
resultaten att det finns ca 2 000–3 000 naturturismföretag i Norge. De har i snitt 1–3 anställda.
Branschen visar en ökad lönsamhet de senaste tre åren och många tror på en ökad tillväxt de
kommande tre åren. De flesta har en mångfald av produkter, men övernattning och aktiviteter
verkar ge högst omsättning. Studien visar också att framgång genereras av god erfarenhet,
lokal anknytning, fri tillgång till naturområde, men även ledarskap och livsstil hos
företagaren. Hinder för utveckling är olika former av restriktioner t. ex. tillgång till
naturresurser, men även kapital och kunskap samt avsaknaden av destinationsmarknadsföring.

Forskning om rekreasjon i skogen i Norge; Skog- og rekreasjonshistorikk
(Lars Helge Frivold)
När det gäller forskning om rekreation i skogen i Norge redovisade Lars Helge Frivold,
NMBU, resultat från en metaanalys av preferensstudier av skogslandskap i Norden. Det
bygger på en genomgång av 53 nordiska intervjuundersökningar (Gundersen & Frivold,
2008). Resultaten pekar på att människor föredrar stora och äldre träd, en del studier pekar på
att människor föredrar blandskog och en varierad åldersstruktur, men även tillgänglighet och
genomsikt i skogen har betydelse. Stora kalavverkade ytor respektive spår efter
skogsavverkning uppskattades föga.
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Lars Helge Frivold berättade om norsk rekreationshistoria från 1890 och framåt, samt om
människors upplevelse av skogsbruk. Mångfald och variation är önskvärt.

Dag 2 fm: Oslo kommuns skogar
Medverkande: Jon Karl Christiansen, Avdelingsdirektør, Skog- og landskapsavdelingen
Oslo kommun; Gjermund Andersen, Naturvernförbundet i Oslo och Akershus; Knut
Johansson, Oslo kommun; Kjersti Holt Hanssen, Skog og Landskap, Universitetet i Ås.
Plats: Hotell Soria Moria, Voksenkollen, Oslo samt exkursion på eftermiddagen i skogarna
därikring.

Välkommen till Oslokommun (Jon Christiansen)
Bymiljöetaten förvaltar Oslo kommuns gator, torg, parker, friluftsområden,
idrottsanläggningar, Marka (Ostmarka och Nordmarka) och Indre Oslofjorden. Uppdraget
omfattar: 16 000 ha skog och friluftsområden, 500 ha jordbruks- och kulturmarker,
550 anställda (det mesta av driften sköts i egen regi), 500 000 brukare, de flesta med åsikter
om hur skogen ska, eller inte ska, brukas.
En stor del av den skog som Oslo kommun idag äger köptes in i slutet av 1800-talet när
politikerna såg att ett friluftsliv växte fram runt huvudstaden och ville säkra goda natur- och
friluftsmöjligheter för befolkningen. Det betonas att Oslo kommuns skogar är till för alla.
Politiska styrdokument finns för innehavet och förnyas ungefär vart 10:e år. Huvudmålet i den
nuvarande strategin är att förvalta kommunens innehav i linje med ekologiska och hållbara
principer:
· Den biologiska mångfalden ska värnas och utvecklas
· Friluftsliv och bevarande ska vara i fokus
· Den förnybara resursen (virket) ska nyttjas, men ekonomin är underordnad
ovanstående mål.
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Därtill ska skötseln säkra möjligheter till fleråldersskogsbruk i framtiden.
Förvaltningen av skogen finansieras huvudsakligen av stadens medel, intäkter från skogen
täcker bara en liten del av kostnaderna. De stora utgiftsposterna är renhållning och att sköta
skidspåren.
Länkar till friluftsområden i Oslo kommun och länkar till debattartiklar:
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/marka/
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/marka/skogforvaltning/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866715000072
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Debatten-om-eventyrskog-i-OslomarkaNaturvernloven-blir-misbrukt-7854262.html
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Mener-hugst-i-skogen-odelegger-utsikten7858473.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7867497.ece
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Debatten-om-Oslomarka-Forskere-pa-bartur7900211.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7867497.ece
http://www.idunn.no/nat/2011/03-04/art09?mostRead=true

Naturvernförbundet i Oslo och Akershus (Gjermund Andersen)
Gjermund har deltagit i den 3-4-åriga processen som har lett fram till dokumentet ”Mål och
retningslinjer” för skötseln av skogarna. Gjermund beskriver processen som bra, och
förtroendeskapande trots, eller kanske tack vare, att den har rymt mycket oenighet.
Naturvernförbundet är nöjda med den balans mellan olika värden som kommunen strävar
efter att uppnå inom ramen för den nuvarande strategin. Ett bra exempel på demokrati i
praktiken, enligt Gjermund, som ger nedanstående beskrivning:
Slik önsker vi skogen:
Äventyrsskogen: upplevelserik, gamla stora träd, variation, öppna rum… , Inte bara
natuvårdare, utan många, som vill ha skogen på det här sättet. (Här uppstod en viss diskussion
bland de medverkande, där vissa menade att begreppet äventyrsskog är subjektivt). Gran kan
vara väldigt variationsrik i sig, det är ”flatehugst” och tät plantering som är problemen med
modernt skogsbruk.
En undersökning om skogens upplevelsevärden genomförd av Naturvernförbundet visar på
följande önskemål för att värna och utveckla skogens rekreationsvärden:
1. Mer gammal skog/stora träd
2. Zoner med orörd skog
3. Variation i skogens struktur, vertikalt och horisontellt
4. Ta vara på stigar och vattendrag
5. Ta vara på det speciella
Ostmarka angavs i naturtillståndet vara brandpräglat medan Nordmarka angavs ha mer
karaktär av kontinuitetsskog.
Därefter diskuterades för- och nackdelar med trakthyggesbruk resp. kontinuitetsskogsbruk när
det gäller att skapa skogar som på lång sikt fortsätter att vara attraktiva för ett aktivt friluftsliv
och skapar utrymme för biologiska bevarandevärden. Åsikterna gick delvis isär.
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Skötseln av skogarna (Knut Johansson, Oslo kommun)
Knut beskrev bl a det dataunderlag som finns för att underlätta skötseln av skogarna.
Laserdata finns ner på trädnivå. Det innebär att man inför gallring på rummet kan identifiera
skogar med diameterspridning, man kan hitta områden med gamla träd och man kan hitta
vissa kulturminnen och områden längs t ex skidspår där kronor hänger ut över spåren och
behöver åtgärdas. Terrängkartor visar lutning, underlag m.m. vilket underlättar
drivningsplanering.
”Goda, detaljerade data behövs för att skapa ett anpassat, variationsrikt skogsbruk”, enligt
Knut. (FTD, Lottas anm).
Diskuterades kostnader för insamling av laserdata - uppgavs kosta ca 30-35 kr/ha för flygning
+10-20 kr/ha för beräkning. Flygningar genomförs ungefär vart 5-7 år vilket gör att man inte
har behov av att skriva fram värdena. Man anser att det är effektivare att göra en ny flygning
än att gå igenom skogarna och skriva fram värdena, vilket man måste göra om man flyger mer
sällan.
Diskuterades begreppen hygge resp. lucka där man inte var överens mellan de olika aktörerna
men landade i att 0,2-0,5 ha nog kunde anses vara en lucka av de flesta.
Därefter vidtog exkursionen.
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Exkursion
1 Utsiktsplatser

Utsiktsplatser utgör en viktig del av upplevelsevärdena i Marka, och dessa ska hållas öppna
för vyer ner över staden, vilket kräver att vissa ytor öppnas upp, dvs träden avverkas.

Knut Johansson, Nordmarka, beskriver hur man öppnar upp utsiktsplatser

Pendeln från Oslo går hela vägen fram till friluftsområdet
2 Bra friluftsskog
Ett exempel på en del av skogen som upplevs som attraktiv för friluftsliv – varierad granskog,
ganska stora träd. Här är det svårt att veta vad man ska göra utan att förstöra de befintliga
värdena, samtidigt som det inte går att lämna orört hur länge som helst för då blir till slut det
enda skötselalternativet att ta upp ett enda stort hygge.
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Hur ska ett granbestånd som detta skötas bäst på lång sikt? Gustaf Egnell, Urban Nilsson och
Camilla Sandström (samtliga KSLA:s Skogsskötselkommitté) funderar
Här diskuterades också bl a:
· Vem som utför planering inför avverkning (stickvägar och vilka träd som ska tas ut
bestäms av skördarföraren).
· Hur Oslo kommun kan minska användningen av fossila bränslen.
· Att man i möjligaste mån avverkar och driver virke på vintern.
· Att man i närskogar bedriver ett mycket passivt skogsbruk där bara enstaka träd tas ut.
· Att det inte finns ett tydligt ekonomiskt mål för skogsbruket men att driften ska vara
rationell och att inga drivningar (avverkningar) ska gå med förlust.
· Att även om det finns kostnader för friluftslivet så är det bara en mycket liten del av
stadens budget som går till detta och att skötseln av friluftsområdena är betydligt
billigare än parkskötseln.
· Trakthyggesbruket är det kontroversiella. Hugger man på annat sätt är det inga
(opinionsmässiga) problem att ta ut tillväxten.
3 Problemskog

Ett bestånd av jämnhög gran som är för homogent och för högt för att gallra, men som inte
heller kan stå kvar särskilt länge utan att riskera att blåsa ned. Här diskuterades möjliga
åtgärder framåt – att glesa ut och hoppas att det inte kommer några stormar inom de närmaste
åren, att avverka allt och skapa ett hygge som anses oattraktivt av det rörliga friluftslivet, att
ta ner mindre delar av beståndet och låta andra stå kvar?
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Beståndet tydliggjorde det dilemma som uppstår när man ställs inför ett homogent bestånd i
kombination med önskemål om att inte ta upp stora hyggen utan bevara marken trädtäckt.
Oslo kommun kommer att glesa ut beståndet och bedömer att det finns en rimlig chans att
beståndet står kvar eftersom vindarna inte brukar ligga på så hårt här.

Vår värd Andreas Brunnder, NMBU och Germund Andersen, Naturvärnförbundet diskuterar
skogens skötsel i den kommunägda delen av Nordmarka.
14

Möjligheterna till ett rikt friluftsliv i Nordmarka är goda
Därefter fick vi en mycket fin, till stor del närproducerad LUNCH och en föredragning om
hur man inom Marka-områdena sköter ett antal kulturpräglade områden som exempelvis
denna gård Finnerud, där man har återskapat slåtter och bete för att öka upplevelsevärdena i
området. För som vår värd uttryckte det: ”På vintern, när mest friluftsliv utövas här, är det en
befrielse att få komma ut ur skogen och uppleva lite landskap!”
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Lunchdags för exkursionsdeltagarna i Finnerud (Sørkedalen) där man bland annat har
återskapat slåtter och bete.
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Dag 2 em: Løvenskiold Skog
Løvenskiolds egendom, norra Nordmarka (Rolf Hatlinghus)

Rolf Hatlinghus beskriver ett skogsbruk som skiljer sig avsevärt från hur Oslo kommun
skötser sina skogar
På www.Løvenskiold.no beskrivs Løvenskiold Skog ingår i koncernen Løvenskiold-Vækerø
på följande vis (fritt översatt och något redigerat, omfattande ungefär 2/3 av texten på
förstasidan):
Løvenskiold-Vækerø förvaltar stora skogs- och jordbruksegendomar rund Oslo. Vi lägger
stor vikt vid att vara ansvariga och professionella ägare av områdena, som är ett naturligt
rekreationsområde för över en miljon människor både sommar och vinter.
Vi förvaltar 43 000 ha skog och årligen avverkas ca 63 000 m3 timmer. Løvenskiold Skog har
dessutom ca 420 ha jordbruksmark där det i huvudsak odlas säd. Løvenskiold-Vækerøs
utgångspunkt for skogsbruket er att skogen ska överlämnas till nästa generation i minst lika
gott skick som den blev mottagen av företrädarna.
Vi tar på allvar att egendomens belägenhet innebär ett speciellt ansvar för allmänheten. Det
innebär att det tas många hänsyn i den dagliga driften vilken bygger på hög sakkompetens.
Dessutom gör vi, både genom egen verksamhet och i samarbete med andra, en betydande
insats för att lägga förhållandena tillrätta för de många brukarna av ”marka”. Sammanlagt
1200 km stigar och spår är märkta för ”turbruk” i Nordmarka.
På egendomen hyrs 180 stugor ut till friluftsändamål och mark har arrenderats ut för fast
bosättning. Målet är att detta ska bestå. Skogsbruket er en förutsättning för att skogen er så
tillgänglig som den är och därmed på det friluftsliv som folk känner och sätter värde på. Som
vi upplever det fungerar intressegemenskapen mellan skogsbruk och friluftsliv mycket bra
idag och vi önskar att det ska fungera minst like bra i framtiden. Løvenskiold Skog leds av
Carl Otto Løvenskiold.
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Den Løvenskioldska egendomen (”Nordmarksgodset”, utgörande norra delen av Nordmarka;
se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marka,_Oslo) bygger på successiva uppköp av mark som
slutfördes av industrimannen och statsministern Peder Anker (1749–1824) i början av 1800talet med syftet att driva järnbruk och sågverk. Från skogen hämtades då timmer och togs ut
klenare virke för kolframställning. På Nordmarksgodset, som i söder gränsar mot kommunalt
ägd skog, bedrivs ett traditionellt skogsbruk med skörd av timmer och massaved genom
trakthyggesbruk (till skillnad från i kommunskogen där hyggesfritt skogsbruk dominerar).
Företagets mål är att sköta skogen ekonomiskt med hänsyn till friluftsliv och miljövärden och
att kunna lämna över en bättre skog till nästa generation.

Nordmarka är en del av Oslomarka som omgärdar centrala Oslo med stadsdelar. Källa:
Wikipedia. Løvenskiolds egendom utgör den norra delen av Nordmarka.
Skogsskötselkommitténs besök på den Løvenskioldska egendomen skedde i snålblåst och
regnblandad snö på en hyggessluttning. Vi fick en fin genomgång av skogsförvaltare Rolf
Hatlinghus. Som återges från hemsidan (ovan) kombineras skogsbruk och friluftsliv inom
området. Rolf Hatlinghus framförde att det inte fanns några motsättningar mellan de två
nyttjandena. Tvärtom hänvisade han till en enkät som företaget gjort som visade att 41 % av
de svarande angav att skogsbruket var en del i upplevelsen, 49 % menade att skogsbruk och
friluftsliv fungerade väl tillsammans, medan 18 % angav att friluftslivet skulle gynnas om
skogsbruk inte bedrevs. Det är mycket möjligt att detta på ett någorlunda balanserat sätt
speglar användarnas uppfattning. En förklaring skulle kunna vara att Løvenskioldska
egendomen har sin tyngdpunkt ca 15 km norr om Holmenkollen, Frognerseteren, osv. Det
innebär att det är mest vintertid som friluftsutövare når området (man kommer längre på
skidor än till fots) och hyggen, ungskogar, m.m., snarare skapar vyer och rymd än utgör fula
hinder i besöksskogen, fula hinder som dessutom till största delen döljs i snö. Landskapet
storslagenhet genom dess kraftiga kupering (åsar och berg med myrdråg och sjöar emellan)
exponeras med trakthyggesbruk, vilket många sannolikt uppskattar under sin skidåkning.
Utöver skidåkning är det många friluftsutövare som cyklar i området. Skogsbilvägarna är
bommade för biltrafik, men det går bra att cykla. Antagligen uppskattar cyklisterna, liksom
antagligen skidåkare, enligt ovan, att det tidvis öppnas vyer genom hyggen och ungskogar.
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Rolf Hatlinghus angav att företaget sedan ett flertal år har bra dialog med den lokala
skidföreningen och Den Norska Turistföreningen. Nedskräpning är ett litet problem.
Skidföreningen städar det som behövs. Sommarlederna/-stigarna används allt mindre; det är
mest skidspåren och vägarna (för cykling) som används numera. De motsättningar mellan
skogsbruk och friluftsutövare som växte fram under 1960- och 1970-talen, betingat av
introduktionen av trakthyggesbruk med stora hyggen, anser Rolf Hatlinghus numera är små
till obefintliga.
Rolf Hatlinghus redovisade ramarna för det Løvenskioldska och övrigt skogsbruk i
Nordmarka:
· Skogsloven (regelverk för norskt skogsbruk).
· Markaförskriften: Föreskrifter som innebär strängare riktlinjer än skogsloven.
· Naturmangfaldsloven: Gäller naturreservat, landskapsvernområder och alla
avverkningsanmälningar (§§ 7-12).
· Skogscertifiering: Levende-skogprincipper (sedan 1999) och ISO 14001.
· Markaloven och kommundelsplaner: Bestämmer för Oslomarka vad som räknas som
skog och som därmed omfattas av lag och föreskrifter.
· Løvenskiolds egna principer för skogsbruk, friluftsliv och miljö. Bland annat har
företaget skyddat 10 % av bruttoarealen.
Även Markaforeskriften reglerar Løvenskiolds skogsbruk:
· Anmälningsplikt för all föryngringsavverkning.
· Max hyggesstorlek 3 eller 5 ha.
· Ungskog invid där nya hyggen tas upp ska vara minst 2 m hög. Förbud mot
kembesprutning och nydikning i myr.
· Hänsyn till biologisk mångfald, kantzoner, skidspår och stigar.
· Återställande av spår och körskador.

Göran Örlander (KSLA:s Skogsskötselkommitté) tackade Rolf Hatlinghus för en mycket
informativ, men ovanligt kylig eftermiddag i slutet av april
19

Bakgrundsmaterial om norskt skogsbruk
http://www.skoginfo.no/userfiles/files/Hovedrapport_endelig_just%2005_04_14.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/skog22/nyheter/verden-trengerskogprodukter/#.VI6tRiuG_ih
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Malrettet-gjodsling-avskog-som-klimatiltak---egnede-arealerog-miljokriterier/
http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M26/m26.p
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi
arbetar med frågor som berör alla och som intresserar
många

