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Redaktøren har ordet
Hei og hopp! Våren er her, og Eviggrønn likeså. 
Denne utgavens tema er olje med ulike problemstillinger som de 
forskjellige linjeforeningene forhåpentligvis vil like. Dessuten har 
vi prøvd noe nytt med guide-prinsippet. Her kan du skaffe deg litt 
mer kunnskap om naturmangfoldloven eller hogstklasser og 
bonitet. Vi har også intervjuet en ivrig skogfagstudent som har  
fått kjøre lassbærer i universitetsskogen; Knut Waaler. 
Hvis du har ønsker til neste utgave av Eviggrønn, et temaforslag 
vi skal drøfte eller en sak du kan tenke deg å skrive; Ikke nøl med 
å ta kontakt med en av oss! Vi er veldig glad i tilbakemeldinger 
også, både kritikk og ros. 
Jeg ønsker alle lykke til med eksamenslesingen og en god 
sommer. Vi sees til høsten! 

Hilsen Ida Marie Strekerud
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Nyheter fra Energiforeningen

Nyheter fra Studentrådet

Den 9. november dro Energiforeningen til Akershus Energipark i Lillestrøm, hvor vi fikk 
se Norges største solfangeranlegg. Vi fikk høre foredrag fra folk på OREEC (Oslo 
Renewable Energy and Environment Cluster) og UNiK (Universitetssenteret på Kjeller) 
om forskningen som skjer her. Den 16. november hadde vi fellesvors med 
Miljøfysikerne på fysikklabben i kjelleren i TF før eksamensfest med Karpe Diem. Her 
hadde vi quiz og gratis drikke. Den ble etter hvert flytta til Eplehagen. Det ble arrangert 
energiforum den 29. november som ble holdt i auditoriet i Sørhellinga. Master-
studentene Sean Nikolai Haldane og Petter Eltvig snakket om Norge som fornybart 
batteri for Europa og grønne elsertifikater med grunnlag i kritikken fra Brennpunkt-
dokumentaren «Et slag i luften». Etterpå ble det stor debatt. Etter jul var bedrifts-
presentasjon med Statkraft den første happeningen 11. februar. Dette var et opplegg 
i samarbeid med Miljøfysikerne. Fokuset var om hvordan det er å jobbe i Statkraft, 
spesielt det å være Trainee, og Jonas fra Miljøfysikerne fortalte litt om det å jobbe med sommerprosjekt med nettopp Statkraft. 
Etterpå var det pizza og quiz. Den 20. november var det valgmøte, hvor Martin Knoop ble valgt til nestleder og Mariann Birkedal 
ble valgt til Økonomisjef. Andreas Fjellheim fortsetter som Arrangementsjef til han finner en etterfølger. Den 5. april blir det tur 
til Mår kraftverk i Rjukan sammen med Miljøfysikerne, hvorpå vi så drar til UMBs hytte ved Sandoren og blir der over helga med 
aktiviteter og sosialt samvær.

Hilsen leder Markus Pilskog

Studentrådet ved Institutt for naturforvaltning er det lokale 
studentdemokratiet ved instituttet. Studentrådet består av en 
tillitsvalgt fra hver klasse, studenttingsrepresentanter, Evig-
grønnredaktør, samt representanter fra undervisningsutvalget, 
forskningsutvalget og innstillingsutvalget. Leder og nestleder 
av studentrådet representerer INA-studentene i instituttstyret. 
Rådets fremste oppgave er å sikre og bidra til at du som 
student får en så fantastisk studiehverdag som mulig!

Saker behandlet den siste tiden er instruks for faddersjef, INAs 
strategiske fagplan, samt årets beste foreleser ved instituttet 
i 2012. Studentrådet har også søkt Læringsmiljøutvalgsmidler 
blant annet til vanndispensere i Sørhellinga og til å videre-
utvikle Discorommet som et faglig hjem.

INA-studentene er våren 2013 representert i studentting med 
tre delegater. Studenttinget er UMB-studentenes høyeste 
organ, og her er alle instituttene representert med delegater 
fordelt etter studenttall. Våren 2013 er instituttet representert 
ved Bente Husby, Jon Ola Olausson og Pål Adrian Ryen. Har du 
en sak du brenner for og vil fremme? Eller er det noe du lurer 
på? –Ta kontakt med de!

Visste du forresten at studentrådet har en egen infotavle i 1. 
etasje i Sørhellinga? Ikke? Da bør du sjekke tavla! Her finnes 
det innkallinger og referater fra studentrådsmøtene i tillegg til 
annen relevant informasjon.

UMB går snart inn i en spennende tid med fusjon med Norges 
veterinærhøgskole i Oslo og blir Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU). Innen utgangen av dette tiåret 
skal begge institusjonene samlokaliseres på Campus Ås. Dette 
er spennende! Fusjonen er et av de største løftene innen høy-
ere norsk utdanning noensinne og det skal anslagsvis 
investeres i overkant av 7 milliarder kroner i Campus Ås!!! 

Med fusjonen kommer det også enkelte endringer for Institutt 
for naturforvaltning. Nytt med NMBU er at det skal opprettes 
et fakultetsnivå med tre fakulteter. I denne sammenhengen vil 
INA bli plassert under Fakultet for miljø og samfunn sammen 
med Institutt for matematiske realfag og teknologi og det 
nyopprettede Institutt for miljøvitenskap. Utover dette ser det 
ikke ut til at fusjonen vil omfatte større endringer for 
instituttets del. 

Det skal også velges nytt rektorat for NMBU i løpet av mai. 
Dette er et viktig valg for universitetet. Bruk stemmeretten din!
I forbindelse med fusjonen skal det også opprettes et nytt 
studentdemokrati. Arbeidet med dette er godt i gang og dette 
vil dere garantert høre mer om utover våren og til høsten.

Også dette semesteret arrangeres det instituttallmøte, der 
alle studenter ved instituttet har stemmerett. På allmøtet er 
mange spennende verv på valg! Studentrådetvil komme med 
informasjon om disse vervene når allmøtet nærmer seg. 
Instituttallmøtet avholdes17. april. Still til valg og engasjer deg!

Eksamen nærmer seg og min tid som leder og nestleder av 
studentrådet er snart over. Det har vært to utrolig spennende 
år, og utrolig moro å bli kjent med så mange engasjerte INA 
studenter! Jeg gir meg ikke helt med studentdemokratiet ennå, 
fra sommeren skal jeg være leder av Studentstyret i ett år. Kom 
gjerne en tur nedom kontoret vårt ved siden av posten for en 
kopp kaffe!

Jeg vil med dette ønske Bente til lykke som studentrådsleder 
neste semester! 

Beste hilsen 
Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
leder av studentrådet ved Institutt for naturforvaltning
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Nyheter fra Naturforvalterlaget

Velkommen til et nytt år med NF- laget! 

Vi hadde årsmøte 13. februar med et imponerende godt oppmøte! Der fikk 
vi valgt tre nye inn i styret: Sunniva Østvik Hage (1B-ØN) som markedsføring-
sansvarlig, Anders Tandberg (2B-ØN) som arrangementssjef og Marte Fan-
drem (2/3B-ØN) som nestleder. Marianne Hansen fortsetter som økonomi-
ansvarlig til sommeren, da tar Julianne Island over. 

1. mars gikk årets første bålpils av (ved)stabelen på Frydenhaug. I underkant 
av tyve stykker, de fleste naturforvaltere, var samla til båling, pilsing og en 
noe frustrerende quiz. Visste du forresten at Nepal er det eneste landet med 
kvadratisk flagg? Og at rektor bor like ved Frydenhaug? Det var en super-
hyggelig kveld, og til neste gang ønsker vi flere representanter fra de andre 
linjeforeningene. 

Den 11. mars hadde vi filmkveld hvor vi viste den episke mockumentary ’n 
Trolljegeren anno 2010 i auditoriet på Sørhellinga, med popcorn og brus. Vi 
var passe mange til ikke å kveles av tung luft. Mandag 6. mai blir det ny film-
kveld. Da skal vi ha eksamensopplading med Attenborough- maraton!

Ellers har NF- laget tenkt å arrangere mer faglige ting, uten at det skal gå på 
bekostning av det sosiale. Mer av alt! er vårt nye motto(?). Vi har også fått 
Kristoffer Bøhn fra SABIMA til å holde foredrag om kartlegging av biologisk 
mangfold og hvordan vi studenter kan bidra til det.

Vi har også, etter forespørsel fra medlemmer, tenkt å arrangere et todagers 
motorsagkurs med sertifisering. Dette blir sannsynligvis helga 6. og 7. april. 
Hva i all verden er det som skjer?,  tenker du kanskje. Skal de gå fra å klemme 
trær til å hugge dem ned? Kjekt å kunne, sier vi.

Tradisjoner kalles ikke tradisjoner uten grunn- helga 27. -28. april tar vi igjen 
turen uti marka for å se på orrfuglleik. Fjorårets suksess med leirdueskyting 
på Ålerudmyra skal også gjentas i begynnelsen av mai som et avbrekk i eksa-
menslesinga, kanskje også i april. Ellers prøver vi å få til en onsdagspils i løpet 
av april. 

Hilsen
Leder Kristine Lund Bjørnås

Program for vårsemesteret

Onsdagspils – dato kommer!
Foredrag med Kristoffer Bøhn fra SABIMA 21. mars
Bålpils på Frydenhaug (for alle INA- linjeforeningene) 5. april 
Motorsagkurs med sertifisering 6. og 7. april
Orrfuglleik i Østmarka 27. -28. april
Filmkveld, tema naturdokumentar og Attenborough 6. mai
Leirdueskyting – mai, dato kommer!

Vi har en krok på den ene 
tavla i første etasje på 

Sørhellinga.

Meld deg inn i gruppa 
vår på Facebook for å få 

ferske nyheter: NF- laget, 
heter’n!

Følg med på nettsida 
www.naturforvalterlaget.

org 

Vi har skifta 
epostadresse: 

naturforvalterlaget@
gmail.com

Kjekt å vite..
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Nyheter fra Skogbrukerforeningen

M³-Forum
M³-Forum er Skogbrukerforeningens 
sosiale arena der vi møtes for å disku-
tere forskjellige tema's i skogbruket, 
det være seg gamle problemstillinger, 
nye problemstillinger og aktuelle 
nyheter innen skogbruk i Norge og ut-
land. Temaer blir fortrinnsvis lagt frem 
av studentene selv, men det hender vi 
inviterer en professor eller profilerte 
personer knyttet til næringen. I år 
har vi hatt besøk både av Skogbrand 
Forsikringsselskap Gjensidige og Norsk 
skogbruk, som er landets eneste 
uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. 
M³-Forum er åpent for alle skogbruk-
sengasjerte sjeler, så alle er hjertelig 
velkommen. 

Aktivitetsplan våren 2013

Onsdag 6/2-2013 Årets første m³- forum på Sørhellinga rom S124. Temaer 
for kvelden var:  Ved - en fantastisk inntektskilde fra skogen  og Rammevilkår 
for skog

Lørdag 16/2- 2013, kl. 19.11.
Skogbrukerballet fant sted på Kroer samfunnshus. I år også med 
studenter fra Evenstad.

Onsdag 20/2 var det tid for årets andre m³- forum, rom S124. Tema var 
Rammevilkår for skogbruket. Skogbrand orienterte om bedriften og jobbmu-
ligheter.

6-7 mars, Østerdalskonferansen på Norsk Skogmuseum. Den første av sitt 
slag, der studentene fikk sponset tur og opphold. Hvordan kan Østerdalen 
virkeliggjøre Strategi for skog - og tresektoren? 
Formålet med konferansen var å markere regionen i en bredere forstand. I 
denne sammenheng foreligger en felles interesse for grenseregionen i den 
sørøstlige delen av Norge, fra Østfoldbyene til Røros. Skogbruk, skogindustri 
og annen skogrelatert virksomhet er tradisjonelt og fortsatt en helt grunn-
leggende del av disse samfunnene.

Onsdag 13/3- 2013, kl. 19.11. Det tredje m³- forum på sørhellinga, rom 
S124. - Et villere, våtere klima, hvilke utfordringer står skogbruket overfor? - 
Har voksingen av granplanter hjulpet i kampen mot snutebilla?

Tirsdag 19/3, auditoriet på Sørhellinga.
Aktører fra skognæringa kom til UMB for å presentere seg. Dette ble en in-
teressant kveld med ulike temaer for den som er nysgjerrig på hva næringa 
har å tilby. Temaene for kvelden var:
 - Hvor sidrompa er egentlig skogbruket? Gaute Nøkleholm, organisasjons- 
og kommunikasjonssjef NORSKOG 
 - Status og utvikling i skogbruket og verdikjeden  Marked og økonomi, Jon 
Gultvedt, markedssjef, SB-skog
 - Fra skogskjøtsel til ressursforvaltning, hvem gjør hva? Viken skog
 - Forretning av kunnskapskapital  Hvordan få mest mulig ut av samspillet 
mellom næring og utdanningsintutisjon?  Sjur Haanshus, administrerende 
direktør, Skogkurs
 - Fra skriving av stortingsmeldinger til bygging av 8. etasjers massivtre stu-
dentblokker  Asmund Bunkholt, daglig leder TREFOKUS

April 2013. Planlagt vårseminar. Vi vil komme tilbake til tid og dato for be-
givenheten. Årsmøte i Skogbrukerforeningen. Her er det også folk som er på 
valg, så still opp og bruk stemmeretten!

Over påske håper vi å få til et M³-Forum på Frydenhaug der vi inviterer de 
andre linjeforeningene ved INA for debatt om et brennhett tema som vi 
håper skaper “grisebankstemning’’. Kanskje vi også finner nye løsninger på 
de utfordringer skogforvaltningen står ovenfor.
Vi ser fram til en innholdsrik og spennende vår, og håper at flest mulig vil 
delta på de kommende arrangementene!

Mvh. Skogbrukerforeningen UMB

“Skaper et 
begeistrende skogmiljø”
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Høsten 2012 ble fire skogfagstudenter rekruttert for å ta kontakt 
med skogeiere. Etter opplæring i Skogbrands lokaler ringte 
studentene uforsikrede skogeiere med eiendommer over 1000 
dekar. Etter tre trivelige kvelder i Skogbrand med pizza og felles 
salg, ringte studentene fra egen hybel. Erfaringene med studenter 
som telefonselgere har vært utelukkende positive. I tillegg til god 
stemning og mye humor under felleskveldene viste salgsstatis-
tikken i etterkant at resultatene også var gode. Studentene økte 
forsikringsdekningen på ca 270 000 da skog og Skogbrand fikk 156 
nye kunder. Studentene ble betalt med ren salgsprovisjon som viste 
seg å ligge på 200-350 kr pr time for de fire som deltok. I tillegg 
fikk studentene både muntre og interessante samtaler med vanlige 
skogeiere landet rundt. Etter positive erfaringer fra både studenter 
og Skogbrand videreføres ordningen også i 2013.

Hovedutferd
Årets hovedutferd for skogbrukere HK4 og 5 
går til Russland der vi lett oppsummert skal 
se på skaug, besøke russiske skogfagsstu-
denter, se hvordan skognæringa oppererer 
der borte og som'n onkel-Igor sier det selv: 
skal vi besøke Peter og Paul katedralen med 
et sted der ligger begravet alle russiske 
tsarer fra Peter 1 og fram til den siste 
russiske tsar, samt hans bestemor.

Barkebilla bar!
Man må jo kunne drømme seg tilbake til 
UKA 2012 også, der Barkebilla bar fungerte 
som et naturlig samlingspunkt for folk og 
fe, og kunne by på drinker som gjorde selv 
den mest tapetiserte veggpryd til både 
danseløve og tuba. En stor takk til barsjefen, 

skål!

Studenter ved UMB 
bidrar til økt for-
sikringsdekning i 
norske skoger

Næringa møter studentene
Uka før påske hadde vi besøk av skognæringa.  Det ble frem-
lagt forskjellige temaer som ble diskutert mer inngående i 
påfølgende debatt. En spennende kveld som virkelig ga innsikt 
i hvor omfangsrik og variert skogbruksnæringa er, hvilke ut-
fordringer vi står ovenfor og hvilke karrieremuligheter vi som 
studenter har etter endt utdanning. En stor takk til Benthe K. 
Løvenskiold og Velg skog for en fantastisk spennende kveld!

Studenter og 
næringa samlet til 
diskusjon over litt 
pizza og øl. Rektor 

var også tilstede.

Her ser vi hvilke kjemiske produkter 
Borregaard bruker tømmerstokken til.

Innsendt av Erik Lønnum
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Nettstedet miljøjuss.no skal vise deg hvordan du kan beskytte naturen med jussen som våpen.

Eviggrønn var til stede når Naturvernforbundet lanserte nettstedet miljøjuss.no i Miljøhuset G9 i Oslo. 
Nettstedet skal være et verktøy for de som ønsker å ta vare på norsk natur. Her finner du blant annet 
trinnvise bruksanvisninger til hvordan du kan bruke lovverket til naturens fordel. 

– Det er behov for opprusting

Det var statssekretær i Naturvernforbundet, Ellen Øseth, som åpnet nettstedet offisielt. Hun skryter av 
naturvernere i Norge, men mener likevel at det har vært et behov for et slikt verktøy.

– Mange miljøvernere har imponerende god miljøkunnskap, men det er behov for en opprusting av 
kunnskapen innenfor juss, mener Øseth.

– Naturmangfoldloven er undervurdert

Professor Beate Sjåfjell ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo mener det ligger ubrukte muligheter i 
Naturmangfoldloven fra 2009.

– Det er stort potensiale i lovverket som ikke blir brukt, sa Sjåfjell, som mener vi trenger flere miljøsaker i 
retten. 

Politikken står fortsatt sterkt

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, mener at politikk for ofte over vinner over lovverket. 
Som eksempel tar hun frem miljøverndepartementets nylige godkjenning av utbygging i en slåtteeng med 
verdifullt biologisk mangfold på Toten. 

– Det er helt soleklart at vi skulle ha vunnet den saken. Vi tapte fordi det er valgkamp, mener Esmark. 

Hun gleder seg likevel over at viktige miljøprinsipper er kommet inn gjennom Naturmangfoldloven.

– Nå må vi sørge for at regelverket blir brukt.

Viser hvordan du bruker juss til å 
vinne miljøsaker

Tekst: Einar Eriksen
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Aktiviteter og opplevelser i naturen er en viktig del av Norges reiselivsstrategi, men 
kunnskapen om det naturbaserte reiselivet er mangelfull og kan hemme en bærekraftig 
vekst.  Et forskningsprosjekt ved INA ser nå nærmere på omfang og karaktertrekk ved om 
lag 2000 naturbaserte reiselivsbedrifter.

- Vandring, rafting, surfing, toppturer, fuglekikking, naturguiding, jakt og fiske. Tilbudet av ulike naturaktiviteter og 
-opplevelser som du kan betale en bedrift for å bli med på øker. Det er imidlertid mange små- eller deltidsaktører i 
denne bransjen, og det finnes ikke noe eget register for disse tilbyderne. Dermed er det vanskelig å få statistikk på 
omfanget og betydningen av det naturbaserte reiselivet. Politikkutforming og rammevilkår for næringen hemmes 
nok også av kunnskapsmangelen. Innovasjon Norges utviklingsprogram for Grønt reiseliv og Skogtiltaksfondet støtter 
derfor et INA-ledet forskningsprosjekt som nå har ute en  web-basert spørreundersøkelse til nærmere 2000 reiselivs-
bedrifter, sier Stian Stensland leder for forskning og utdanning i naturbasert reiseliv ved UMB. 

Studenter med viktig rolle
Å få laget et bedriftsregister har vært en stor jobb og der har studenter ved naturbasert reiseliv lagt inn mye arbeid, 
med hjelp av turistkontorer og destinasjonsselskap, samt HANEN og Din Tur.  Arbeidet med et slikt register har inngått 
i studiet for 4 studenter, som også skal skrive sine masteroppgaver i prosjektet. Det vil gi dem en god ballast når de 
senere skal ut og arbeide i denne næringa. I prosjektet er det også samarbeid med Mittuniversitetet i Sverige og Uni-
versitet i Reykjavik på Island. Sammenligningen mellom landene vil være interessant for å belyse styrker og svakheter 
i de respektive lands næringer. 

Næringa etterspør kunnskap
Turoperatøren Din Tur kvalitetssikrer og samarbeider med flere hundre små og mellomstore naturbaserte reiselivs-
bedrifter over hele landet. Kjersti Lunde, daglig leder i Din Tur, forklarer hvorfor undersøkelsen er viktig: - For mange 
inngår inntekt fra reiselivet som en del av deres årsinntekt/fortjeneste. Dette har stor betydning for næringsutvikling 
og bosetting i distriktene. Kunnskap om naturbasert reiseliv, og økonomisk og samfunnsøkonomisk betydning av 
små og mellomstore bedrifter i næringen må dokumenteres. Veksten kommer i distriktene, og grunneiere og andre 
bygdefolk som sitter på ressursen og produktet må gripe muligheten. 

Viktig for næringspolitikk
Denne forståelsen deles av Ole Jonny Trangsrud, markeds- og mediesjef i HANEN, - en næringsorganisasjon for 500 
bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. – Undersøkelsen er svært nødvendig, for med kunnskap 
kan vi lettere få oppmerksomhet og tiltak fra det offentlige, samarbeidspartnere og nettverk slik at vi kan utnytte 
mulighetene best mulig. Resultatene er viktige i vårt arbeid som næringsorganisasjon, og har dermed konsekvenser 
for bedriftene selv, avslutter Trangsrud.

Naturbasert reiseliv: Ny kunnskap om bedriftene

Tekst og foto: Stian Stensland

Vandring er en av turis-
mesatsingene til Innovas-
jon Norge. Iungsdalshytta 
i Ål merker økt pågang, 
og her er UMB-studenter 
på REIS202-utferd i 
fjellheimen. F.v. Bianca 
Gelink, Karianne Johans-
son, Maren Kjølberg, 
Marit Storås, Anita Natvik. 
Foto: Stian Stensland.
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Fire masterstudenter ved INA har hatt en aktiv rolle i utforming 
av prosjektet og datainnsamlinga.  Johannes C. Apon, oppvokst i 
Nederland, og bosatt i Norge siden 2006, er en av dem: Jeg elsker 
å være på tur og har som mål å jobbe innenfor naturbasert reise-
liv, og da helst aktivitetsturisme. I masteroppgaven skriver jeg om 
hvorvidt nærhet og adgang til nasjonalparker er suksessfaktorer 
for naturbaserte reiselivsbedrifter. Så langt viser svarene at om lag 
40 % av bedriftene opererer i tilknytning til nasjonalparker. Resul-
tatene vil brukes til å diskutere hvordan vi i Norge kan bruke våre 
nasjonalparker til å bidra til utvikling av det naturbaserte reiselivet 
på en bærekraftig måte.

Anne Marte S. Eikrem fra Ulsteinvik og Ida Grubben fra Hamar 
ser også fram til arbeid innen naturbasert reiseliv når de er ferdig 
med studiene. – Etter ferdige studier er planen å flytte hjem til 
Ulsteinvik. Håpet er å få jobbe med noe som er koblet opp mot 
naturforvaltning, og kanskje en gang i framtiden starte egen bed-
rift der jeg får vist fram den flotte Sunnmørsnaturen, sier Eikrem. 
Hun skriver oppgave om hvordan naturbasert reiseliv kan bidra 
til distriktsutvikling. Også Grubben ønsker en jobb som er nært 
knyttet opp mot naturbasert reiseliv. – I masteroppgaven ser jeg 
blant annet på suksessfaktorer og flaskehalser i den naturbaserte 
reiselivsnæringen, sier hun.  Islandske Halla Hafbergsdottir har 
en masteroppgave med samme tema som Grubben, men gjør sin 
datainnsamling på Island. 

Spennende prosjekt for 
masterstudenter

Tekst og foto: Stian Stensland

Johannes C. Apon er fra Nederland, men har sans for fjell og storslått natur. Studier 
i Norge inkludert utveksling til New Zealand, er en god ballast for videre arbeid 
med naturbasert reiseliv. Foto: Privat

Juving og grotteturer er noen av de mange «nye» aktiv-
itetene som vokser fram i det naturbaserte reiselivet. Her 
hos bedriftsnettverket «Norges geografiske midtpunkt».  
Ogndal i Nord-Trøndelag. Foto: Stian Stensland
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Vil du lære mer om gjeddefiske, gjeddekaker og økoturisme i de dype skoger?
Vil du bli med på en spennende hyttetur i tretoppene, lære om forvaltning av storfugl og 
kanskje høre orrhaneleiken en tidlig aprilmorgen?
Vil du bli del av et nettverk der vi tenker både fag og moro?
Har du ideer om hva og hvordan JiS bør arbeide?
Eller ønsker du kort og godt å møte andre jenter med interesse for skog?

Da er du hjertelig velkommen til Fagtur og Årsmøtet til 
Jenter i Skogbruket Akershus/Oslo/Østfold 19. april 2013 på Ås
Kl. 17.30 Fagtur Hoxmark, Ås med egen guide
Kl. 19.30 Årsmøte og mat, Kantina til Skog og landskap, Ås

Ta gjerne kontakt med Ingeborg Anker-Rasch for mer informasjon.

Ny professor i naturbasert reiseliv
På grunn av god søkning til masterprogrammet 
i naturbasert reiseliv sist høst skal utdanning og 
forskning innen fagfeltet endelig styrkes med 
å ansette en professor i naturbasert reiseliv. 
Søknadsfrist for stillingen var 7.april, og 
vedkommende ventes å starte januar 2014.  

Fagdag om naturveiledning 3.juni
INA i lag med Senter for etter og videreutdanning 
(SEVU) arrangerer dagseminaret: «Naturveiledning - 
veien til berikende opplevelser». Naturveiledning er 
kommunikasjon og formidling av kunnskap om na-
turen og dens sammenhenger, for å styrke blant an-
net forståelse og omsorg for natur- og kulturmiljøet 
vårt. Naturveiledning innebærer både forvaltning av 
natur og berikelse av besøkendes naturopplevelser, 
og er dermed interessant for både forvaltnings- og 
næringsinteresser.

Sudoku LETT
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Det tradisjonelle skogbrukerballet for skogbruksinter-
esserte gikk av stabelen 9.februar på Kroer Samfunn-
shus. I år var også studenter fra Evenstad invitert, noe 
som viste seg å bli veldig vellykket. 
Med en toastmaster som medbrakte eget toastjern 
og en rekke taletrengte sjeler, ble middagen et flott 
høydepunkt denne kvelden. Enhver som skulle ut-
trykke noe ovenfor forsamlingen på ca. 60 stk, utøvde 
en skål til skogguden Pan og til skogbrukerne forøvrig. 
Det ble riktig nok en god mengde av disse skålene, og 
stemningen ble veldig lett og ledig utover kvelden. 
Takk for en strålende kveld, og takk til HK3 som gjen-
nomførte tradisjon tro på en flott måte.

Skogbrukerballet 2013

Mari Fjeld mottar en pris 
for å være årets 
nykommer.
Prisen deles ut av Even 
Simonsen. 

Toastmaster Tor Gunnar 
Bjøre, som gjerne fortalte 
noen gode historier under 
middagen. 

Fra venstre: Camilla Borge, 
Halldis Linde Lie og Bente 

Quiz
HVA KAN DU? 

1. Hva kalles ekornets 
pels?
a. Hermelin
b. Brunskinn
c. Gråverk

2. Hva er arme riddere?
a. en dessert
b. en julekake
c. et spill

3. Hvor mange dager etter 
påske er det pinse?
a. 30
b. 50
c. 40

4. Hvilket tre har tyri?
a. furu
b. einer
c. alm

Sudoku 
LETT

Fasit:
1c. 2a. 3b. 4a.

Tekst og foto: Ida Marie Strekerud
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Skogen i Norge har en lang historie og har vært utsatt for endringer mange ganger gjennom tidene. Fra å 
være en ressurs tilgjengelig for enhver som ville benytte seg av den til å gå mot privateide eiendommer 
med allemannsretten, har stort sett alle i Norge et forhold til skogen. Skogbruket er på mange måter like 
historierik, men denne er kanskje ikke like kjent for alle. 

Skogbruket har gjennom århundrene vært en viktig arbeidsplass for mange, men har i løpet av de siste 50 
årene blitt en betydelige mindre del av Norges totale verdiskaping. Nå tilsvarer verdiskapingen i skogbruk-
sindustrien 0,54%1  av BNP, en nedgang fra å være en av Norges viktigste næringer. Så hva kommer dette 
av? 

Oljefunnet Ekofisk som startet i Nordsjøen utenfor Stavanger ga et løft i Norges økonomi, og har nå gjort 
at Norge har gått fra å være et land med en beskjeden økonomi til et av verdens rikeste land. Et økende 
lønnsnivå med følgende økende levestandard i Norge har gjort at det rett og slett er for dyrt å ha manu-
elt arbeid, i forhold til antall kubikkmeter som blir produsert. Dette, i tillegg til teknologisk utvikling, har 
ført til en reduksjon i antall årsverk innen skogbruket. Siden siste verdenskrig har det manuelle skogbruket 
gått mot et maskinelt skogbruk, og behovet for arbeidere har dermed gått ned. Til dags dato står oljevirk-
somheten i Norge for 21%2  av Norges BNP. 

På den andre siden har det maskinelle skogbruket gitt Norge en mer effektiv avvirkning i forhold til 
eksempelvis 50-tallet, til tross for at stadig færre skogeiere utnytter sine arealer. Den lave aktiviteten blant 
skogeiere kommer av at lønnsnivået i en alternativ jobb som oftest overgår det man tjener på skogeien-
dommen, og dermed velger flere å ha skogen som en bigeskjeft. Slik har Norge gått fra å være en skog-
nasjon, til en oljenasjon, der 22 0003  er ansatt innen skogsektoren, mens det i oljesektoren er over 40 0004. 

“Oljen er det verste som kunne skjedd norsk skogbruk”, har det ofte blitt sagt når 
skogbrukere snakker om utviklingen innen skogbrukernæringen. Hva kommer dette 
av? Er det bitre tunger som taler om en næring som har redusert behovet for skog-
bruk, eller ligger det noe i det?
Tekst: Ingeborg Anker-Rasch

Drømmen om det grønne gullet



131/13 Eviggrønn

1www.ssb.no
2http://www.ungokonomi.no/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=16
3http://www.nationen.no/2013/01/18/naring/skogbruk/halvert/skogindustri/ssb/7908453/
4http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Dobling-av-oljeansatte-5114904.html#.UUg5ZKXdl3s

Oljefunnene siden starten av 60-tallet har gitt Norge et velferdssystem som andre land bare kan drømme 
om. Samtidig har det ført til en så sterk krone at norsk industri har problemer med å eksportere varene 
sine, fordi andre land har et lavere kostnadsnivå og dermed er mer konkurransedyktige. Sammenligner vi 
den norske kronen med den svenske kronen før og etter oljefunnet, kan vi se at den svenske kronen hadde 
en større verdi enn den norske på den tiden. I dag er den norske kronen verdt mer enn den svenske, noe 
som tyder på at endringen i den norske økonomien har vært stor. Med et høyt lønnsnivå i Norge, import-
eres mer og mer fra utlandet for å holde kostnadene nede. Fabrikker som Norske Skog Follum og Peterson 
Paper har stoppet produksjonen i løpet av det siste året, og nå er det også fare for at nok en stor fabrikk i 
Norge blir enten solgt eller nedlagt. 

Men fortvilelsen er ikke fullstendig. Det tradisjonelle skogbruket i Norge har sett seg nødt til å forandre seg 
for å ikke forsvinne helt. Gjennom forskning, utvikling og satsing ny på bruk av tre har skogbruket vist at de 
kan følge med videre i tiden. Olje, og dens medfølgende milliarder, har tvunget fram entreprenørskapet hos 
skogindustrien, men har også gitt Norge råd til å verne viktige områder og fremme en bærekraftig næring. 
Hvorvidt økonomien har blitt en hvilepute for Norge som land er opp til den enkelte å vurdere, men skog-
næringen ser ut til å klore seg fast i Norges historie så godt det går. Forhåpentligvis vil engasjementet og 
kampånden til en av Norges eldste næringer tvinge fram viktigheten av å utnytte de fornybare ressursene vi 
har - det grønne gullet som står og venter på oss i skogen.

OLJE

Kilde: www.arkiv.nu.no

Foto: Ida Marie 
Strekerud, privat
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OLJE

KOMMENTAR

Lofoten er et fantastisk område med storslått natur, fra hvite 
sandstrender og idylliske fiskevær til de majestetiske fjellene 
vi kjenner fra postkortene. Det er imidlertid noe mer enn bare 
det visuelle inntrykket som gjør Lofoten spennende. 

Stor biologisk produksjon

Havet dekker store deler av planeten vår, men inneholder lite 
biomasse og næring. Men utenfor Lofoten, som stikker langt ut 
i havet, er sokkelen smal før havbunnen forsvinner ned i dypet. 
Herfra kommer det stabile og næringsrike kyststrømmer og 
blandes med grunt vann. Resultatet er masse næring i området 
og stor biologisk produksjon.

Lofoten er derfor et unikt naturområde med mye plankton, 
store og sjeldne korallrev, spekkhoggere og et stort mangfold 
av sjøfugler av både vanlige og sjeldne arter. Verdens største 
gjenværende torskebestand gyter i Lofoten.

I sedimentene i dette produktive naturområdet vil man nå 
bore etter olje, noe naturvernere ikke overraskende er skep-
tiske til. Havforskningsinstituttet, det største marine forskn-
ingsmiljøet i Norge, anbefaler ikke å bore i Lofoten fordi det er 
et sårbart og verdifullt område. Da er det lett å la seg pro-
vosere når anbefalingen ignoreres av politikere. 

Kaotisk debatt

Debatten er mildt sagt kaotisk, og det går nesten ikke an å høre 
på noen. Media har en tendens til å sette stor pris på hylekor 
og oppstandelse, og derfor er det ytterpunktene som er å finne 
på avisforsidene. Folk flest får først og fremst informasjon om 
temaet inn fra etablerte medier av populær karakter. 

Ola Nordmann hører dermed om fiskeren eller naturverneren 
som mener oljeboring vil ta livet av alt i havet og om politik-
eren som først og fremst vil ha flest mulig arbeidsplasser og 
fortsatt økonomisk vekst, samt synes Nord-Norge fortjener de 
samme næringsmulighetene som resten av landet. Det er ikke 

like mye schwong over en saklig forsker.

En saklig tilnærming

Det er mye ved oljeboring som kan forstyrre dyrelivet 
i havet. Støy fra seismiske undersøkelser, utbygging og 
drift, fysisk påvirkning på havbunnen i forbindelse med 
utbygging og boring og utslipp av såkalt produsert vann med 
olje og andre uheldige stoffer. I tillegg kan det skje uhellsut-
slipp av olje. Eirik Olsen, leder forskningsprogrammet for olje 
og fisk ved Havforskningsinstituttet, vet mer enn de fleste om 
hvordan fisken takler oljevirksomheten.

– Produsert vann følger med olje opp av reservoarene, både 
naturlig formasjonsvann og vann som pumpes ned for å øke 
trykket. Det slippes ut hele 130 millioner tonn produsert vann 
i året i Norge, noe som tilsvarer 1300 tonn ren olje, sier Olsen 
til Eviggrønn.

Det produserte vannet renses for olje slik at det inneholder 40 
milligram olje per liter vann, men vannløselige stoffer renses 
ikke ut. 

Ødelegger hormonharmonien

– I oljen er det blant annet alkylfenoler, som har blitt nøye 
studert. Disse etterligner hormoner og skaper trøbbel for 
kjønnsmodningen, forklarer Olsen.

Produsert vann er ifølge forskeren giftig i visse konsentrasjoner. 
Et av Olsens forskningsprosjekter viser at fisk slutter å spise når 
den utsettes for oljekonsentrasjoner tilsvarende inntil 50 meter 
fra et oljeutvinningspunkt i normal drift.

Havforskningsinstituttet har ikke funnet effekter på fisk som 
har blitt utsatt for olje i konsentrasjoner tilsvarende 200 meter 
fra oljeutvinningspunkt, men i ville fiskebestander i nærheten 
av steder med oljeutvinning finner man effektene som kan 
skapes av oljeforurensningen.

Oljeboring 
i Lofoten 
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– Det gjelder fettsyreforurensning, forurensning i arvemateri-
ale og forurensning i leverindeksen. Det er klart og tydelig at 
der vi finner fisk med denne typen forurensning er de stedene 
det slippes ut mest produsert vann, sier Olsen. 

Altså der det bores etter olje.

Hvilken populasjonseffekt dette har er vanskelig å si, men rådet 
fra Havforskningsinstituttet er klart.

– Vårt råd er å ikke slippe ut produsert vann. Det fins teknologi 
som gjør det mulig å unngå å slippe ut produsert vann, men 
det medfører en økonomisk kostnad slik at det blir et sam-
funnsøkonomisk spørsmål, avslutter forskeren.

En rekke andre innvirkninger

Vi har nå tatt for oss den kanskje viktigste ulempen for fisk. Vi 
må også huske på at området rett i nærheten av utsatte utvin-
ningsområder er rike på bløtbunnskorallrev, hardbunnskorall-
skog og svampsamfunn. Fuglefjellene ligger også nærme de 
tiltenkte oljeplattformene, med blant annet lundefugl - sjø-
papegøyen som er klassifisert som sårbar på rødlista. Havet 
inneholder også en rekke mindre skapninger som er viktige i 
økosystemet. 

Vi må dessuten ikke glemme andre ulemper ved oljevirk-
somhet, som støy eller fysiske ødeleggelser. Men det aller 
viktigste å huske på er kanskje uhellsutslipp. Det må vi regne 
med, enten det utblåsninger eller lekkasjer fra stigerør og 
stålrørledninger.

Stor fare for akuttutslipp

I en rapport fra DNV Consulting laget for regjeringen estimeres 
det en utslippsfrekvens på 0,0077 utslipp i året på over 1000 
tonn olje i leteområdene Nordland VI og Lopphøgda i Bar-
entshavet. Det betyr at det er 0,77 prosent sannsynlighet for 
et utslipp på over 1000 tonn olje på et år. Dette er basert på 

antatt aktivitet i år 2020. 

Heldigvis er det utslippsfrekvensen for størrelsesorden under 
20 000 tonn på 0,007 utslipp i året mens utslipp over 20 000 
tonn “bare” har en frekvens på omtrent 0,0007 utslipp i året. 

Det er også høyst relevant å bringe inn skipstrafikken. 65 til 70 
prosent av uhellsutslippene på mellom 1000 og 100 000 tonn 
vil ifølge estimatene skyldes skipsaktivet i de leteområdene 
rapporten tar for seg. Her er det naturligvis estimert at skip-
strafikken øker når petroleumsvirksomheten øker. 

– Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Når man prøver å finne ut om noe er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, har man litt av et regnestykke foran seg. Det skal 
tas hensyn til alle ulemper og alle fordeler, og enheten er alltid 
pengeverdi. 

Sammendraget av den sammfunnsøkonomiske analysen vi 
finner på Regjeringen.no, utført av Vista Analyse AS, er dyster 
lesning for de som setter naturen høyest. Det understrekes 
riktignok at tallmaterialet er mangelfullt og usikkert, men 
konklusjonen er at petroleumsutvinning sannsynligvis vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at man finner drivverdige 
felt. Analysen har en langsiktig tidshorisont, står det der.

Når det gjelder akuttutslipp oppgis det at det mangler gode 
tall, men at de likevel ikke har noen grunn til å tro at disse 
kostnadene, i alle fall på lang sikt, vil ha noen innvirkning på 
resultatet av analysen. 

Det store bildet viser altså at vi får den høyeste BNP-en, også 
på lang sikt, ved å bore etter olje. For noen politikere er det 
grunn nok. Vi som ikke synes det, bør ikke bare være tilskuere. 

Einar Eriksen

Kilde: www.vg.no
Kilde: commons.
wikimedia.org
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OLJE

Åpningsprosessen
Ved ønske om å åpne et område for petroleumsaktivitet er det krav om åpningsprosess i henhold til petro-
leumslovens § 3-1. Formålet med denne prosessen er å utrede det faglige grunnlaget for at Stortinget kan 
fatte en beslutning om åpning. 

En åpningsprosess består av to deler. Den ene delen er en nytte-kostnadsanalyse som skal belyse hvilke 
samfunnsmessige virkninger pe¬troleumsvirksomhet kan ha på regionalt og lokalt nivå. Denne delen kan 
ses på som «nytten» i prosjektet og er målt i kroner. Den andre delen er en vurdering av de nærings- og 
miljømessige virkninger av petroleumsvirksomhet. En slik vurdering gjøres ved at det utarbeides en kon-
sekvensutredning i regi av Olje- og energide¬partementet. Konsekvensutredningen gir en verdivurdering av 
de nærings- og miljømessige virkninger som ikke kan måles i kroner.

Nytte-kostnadsanalyse
For området Lofoten, Vesterålen og Senja er det antatt å ligge 1270 millioner fat olje og gass, mest olje, 
etter beregninger fra oljedirektoratet men med usikkerhet. Dette gir en nettonåverdi for oljevirksomheten i 
området på 105 milliarder kroner, mens beregnet nettonåverdi for fiskerinæringen vil ligge på 3 milliarder. 
Sysselsettingen som kommer til området Lofoten, Vesterålen og Senja vil begrenses til noen hundretalls. 
Det vil trolig ikke beregnes stort av arbeidsplasser innen fiskerinæringene, men vil kunne «skremme vekk 
turister nok til at omtrent 150 arbeidsplasser vil gå tapt. Av overskuddet for prosjektet vil 85 % gå til staten 
og bare 15 % gå til oljeselskapene. En kan jo stille spørsmålet ved at avgjørelsen da tas av stortinget?

Diskusjonen om olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja har vært intens 
og fastslått politisk lenge. Området er blant Norges vakreste, søkt plass på UNESCOs 
liste over verdensarv, som er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden. I denne 
artikkelen vil det redegjøres for hva åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet er 
og hvorfor området ikke bør konsekvens utredes ved å vise til hvor sterk nytte-kost-
nadsdelen vil være.

Hvorfor olje- og gassutvinning 
i Lofoten, Vesterålen og Senja 

ikke bør konsekvensutredes

Tekst: Tore Styve Johansen
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Sjansene for et akutt utslipp er små, men om utslipp vil kostnadene være høye. Beregninger viser at for-
ventede opprydningskostnad etter et oljeutslipp vil komme på 280 millioner kroner. Kostnadene ved tap 
for fiskeri- og turistnæringen med et utslipp er ikke beregnet, men vil være små og ikke vare over mange år. 
Det at den forventede opprydningskostnaden på 280 millioner kroner ikke er mye sammenlignet med det 
forventede overskuddet på 105 milliarder og et utgangspunkt i internasjonal statistikkbase for oljeutslipp, 
er det grunn til å tro at en konsekvensutredning vil gi et enda mer positivt perspektiv.  

Samlet avveining
I en samfunnsøkonomiskanalyse vil det ikke være tvil om at prosjektet bør bygges ut. Selv om konsekven-
sutredning vil kartlegge alle de negative påvirkningene er det liten tvil om at stortinget vil fatte beslutning 
om åpning.  Tidligere erfaringer, både petroleum og andre tiltak, viser at nytte-kostnads delen som regel 
selger best. Når enn stiller de økonomiske tallene opp mot en enkel verdisetting for naturen som ikke er 
oppgitt i tall, vil veiningen helle mot tallene som er konkrete. Det vil si at hensynet til miljøet blir vektet 
mindre i forhold til inntekter, arbeidsplasser og næringer. Om en i tillegg ser på hvor liten respekt partiene, 
spesielt, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, har for den eksisterende kunnskapen som er hentet 
inn for området Lofoten, Vesterålen og Senja er det liten tvil om at de vil konkludere med at petroleums-
virksomhet bør igangsettes. 
Ikke noe tilsier at en konsekvensutredning vil hindre, men heller være den avgjørende bikken for olje- og 
gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

La oljen være i fred
Ved å la oljen i Lofoten, Vesterålen og Senja ligge vil oljefondet vokse mer langsomt, men olje som er en 
ikke fornybar ressurs vil trolig øke i verdi.  Kanskje det er like trygt å spare oljen der den ligger i form av 
aksjer og obligasjoner i Norges bank.  Det haster ikke å hente ut oljen. Oljeindustrien har allerede åpnet 
forekomster som vil gi olje for et par tiår fremover, så hvorfor ikke vente til enn faktisk trenger oljeforekom-
sten? 

ILL.ÖLJEDIREKTORATET 
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Hogstklasser beskriver hvilket utviklingstrinn bestandet er på. Med hogstklasser kan skogeier lettere orientere seg og planlegge 
viktige tiltak i skogen. 
Boniteten beskriver markas produksjonsevne. I Norge heter systemet H40 og tar utgangspunkt i høyden til trærne ved 40 års 
alder. For eksempel vil G23 være en bonitet der grantrær blir 23 meter når de er 40 år. Dette er en veldig god bonitet for gran. 

Hogstklasse 1 betegner en hogstflate eller snau skogsmark. Flata skal forynges gjennom planting, såing eller naturlig forynging, 
alt etter hvilken hogstform som ble brukt og hva som egner seg i det spesifikke området. Skogeier forplikter seg til å forynge flata 
innen 3 år etter hogst. Planting er en rask og god etableringsmetode som bidrar til kortere omløpstid og jevn plantetetthet. Det 
er anbefalt et visst planteantall pr dekar (10x100 m) som varierer med hvor god boniteten er. 

Hogstklasse 2 betegner nyetablert skog eller ungskog opp mot 10 meters høyde. 
Her er det aktuelt å utføre ungskogpleie. De beste trærne av det ønskede treslaget skal fristilles fra andre trær/busker og fordeles 
jevnt på arealet. Etter siste ungskogpleie bør utgangstettheten være minst 200 trær pr dekar. På høyere boniteter blir gjerne 
grana utkonkurrert av blant annet bjørk som vokser svært raskt. Derfor er ungskogpleie viktig for å forme fremtidsstammene som 
skal gi inntektene ved slutthogst. 

Hogstklasse 3 betegner en yngre produksjonsskog. Nå er skogen stor nok til å gi forholdsvis nyttbare dimensjoner. Dette er første 
mulighet til inntekter. Et ungskogpleid bestand med god tetthet gir størst mulighet for økonomisk overskudd ved tynning. Tynning 
gjøres når bestandets høyde er mellom 15 og 19 meter. Trærne med best potensial settes igjen for å øke produksjonen frem mot 
slutthogst. Det er viktig å være oppmerksom på treantallet underveis. 1 til 2 tynninger er vanlig. 

Hogstklasse 4 betegner eldre produksjonsskog der tilveksten fortsatt er høy. Her er det også aktuelt med tynning. 

Hogstklasse 5 betegner hogstmoden skog eller gammel skog. Tilveksten er lav. Det gjøres en slutthogst som kan utføres på ulike 
måter:
Snauhogst: Den vanligste hogstformen for gran. Alle trær i bestandet eller deler av bestandet hogges. 
Frøtrestillingshogst: Gjøres med sikte på naturlig foryngelse av furu. Settes igjen et antall frøtrær pr dekar (forholdsvis 3-15 trær) 
for å tilfredsstille foryngelse. 
Skjermstillingshogst: Skjermtrærne skal avgi frø og skygge for vegetasjonen for å bedre oppvekstvilkårene for blant annet gran 
som tåler skygge. Settes igjen 16-40 trær pr dekar. 
Bledningshogst: Det tas sikte på at produksjon og foryngelse skal skje på arealet samtidig. Finnes trær i alle hogstklasser på 
samme areal. Kun for skyggetålende trær som gran. 

Hva lærte du om hogstklasser og bonitet? 
Skog på produktiv mark av høy bonitet utvikler seg raskere og blir dermed hogstmoden etter kortere tid. Eksempelvis 60-70 år. 
Skog på næringsfattig mark av lav bonitet bruker lengre til på dette omløpet. Slik skog blir ikke hogstmoden før etter en lengre 
periode. Eksempelvis 100 år eller mer.

Hva er hogstklasser og bonitet?
Guide til deg som lurer...

Tekst: Ida Marie Strekerud

Dette er gran-
planter som 

skal plantes på  
en hogstflate. 

Plantene 
leveres buntet 

i kasser fra 
planteskolene. 

Planting er et 
veldig viktig 

tiltak.

Foto hentet hos www.sodratimber.no
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Ved å underskrive Rio-konvensjonen a 1992 forpliktet Norge seg til å sikre vern av naturarven og bærekraftig bruk av natur. I 
kjølvannet av dette ble målsetninger som ”å stoppe tap av biologisk mangfold” formulert, men det manglet et godt verktøy for å 
sikre at mål og forpliktelser faktisk ble en del av norsk forvaltningspraksis. Dette verktøyet kom i aller høyeste grad med Natur-
mangfoldloven (NML) som ble vedtatt i 2009. Av mange regnes denne som en av verdens beste og mest moderne miljølover.

§ 1 Lovens formål: ”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”. 

Naturmangfoldloven skal i forvaltningen fungere sammen med plan – og bygningsloven og særlovgivningen (Viltloven, Jordloven, 
Skogloven, Forurensningsloven osv.).  NML er sektorovergripende (§ 7), noe som betyr at alle sektorer i samfunnet må følge den 
selv om disse er underlagt egne lover. I alle saker hvor natur er berørt, skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene (§§ 8-12) har blitt vektlagt i saksbehandlingen. På denne måten farges alle sektorer som berører norsk natur og dets 
ressursgrunnlag ”grønne”.

Kapittel II
Miljørettslige prinsipper, §§ 8-12:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: ”Offentlige beslutninger skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arter, natur-
typer og effekt av påvirkninger.” Prinsippet om en kunnskapsbasert forvaltning har her blitt lovfestet. Dette er et viktig miljørett-
slig prinsipp som krever at en ved inngrep i natur er forpliktet til å ha tilstrekkelig kunnskap om alle faktorer i det økosystemet en 
skal gjøre inngripen i.
§ 9 Føre-var-prinsippet: ”.. Foreligger det risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap (jf. § 8) brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.” Dette svært viktige miljøetiske 
prinsippet har her blitt en regel for hvordan vi håndterer tvil i en beslutningsprosess. Er en i tvil om hva konsekvensene av et 
miljøinngrep blir, skal dette komme miljøet til gode (underbygger § 8).    
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: ”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er -eller vil bli utsatt for.”
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Hvorfor et så bra lovverk?
- Naturmangfoldloven er det viktigste redskapet i norsk offentlig forvaltning for å sikre en god, kunnskapsbasert og fremtidsrettet 
forvaltning av norsk natur.
- Loven er et viktig verktøy for å nå målsetningene om å stoppe tap av biologisk mangfold og sikre bærekraftig bruk av natur-
ressursene.
- De mest truede artene og naturtypene gis særskilt beskyttelse gjennom forvaltningsmålene.
- De miljørettslige prinsippene (§§ 8-12) gjelder for all offentlig forvaltning.
- Internasjonale miljøavtaler og konvensjoner som Norge har forpliktet seg til å følge, samt FNs tusenårsmål, er implementert i 
loven.
- Naturmangfoldloven bidrar til økt naturforståelse på alle forvaltningsnivåer.

Naturmangfoldloven 
– fra visjon til verktøy!

Guide til deg som lurer...

Tekst: Anders Tandberg    Foto: Ida Marie Strekerud
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Kjører lassbærer i universitetsskogen
Knut Waaler (22) er en ivrig student i fjerdeklasse skogfag som kan mye innenfor 
både teoretisk og praktisk skogbruk. Han har kjørt skogsmaskin i universitetsskogen 
og har fått med seg god erfaring i forbindelse med utdanningen. 

Fortell litt om bakgrunnen din og hva jobben har 
gått ut på? 
”Jeg er oppvokst på bondegård i Aurskog-Høland. 
Fra gården har jeg fått med meg mye praksis-
erfaring om hvordan det meste fungerer. Det synes 
jeg er veldig viktig i denne jobben som skogsmaskin-

sjåfør og på skolen generelt. Jeg tar på meg slike 
oppdrag når det ikke kolliderer med skolen eller noe 
annet. Jeg prøver å kjøre så mye jeg kan, fordi jeg 
synes det er så fint å jobbe i så naturskjønne 
omgivelser. 

Tekst: Knut Waaler/Ida Marie Strekerud, Foto: Ida Marie Strekerud
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Kjører lassbærer i universitetsskogen
Jobben går i grove trekk ut på å frakte tømmeret 
fra hogstområdet og ut til bilveg, der det går 
videre med tømmerbil.”

Hvordan fikk du denne jobben? 
”Jeg fikk denne jobben gjennom min onkel som 
driver et tilsvarende skogsentreprenørfirma i 
Aurskog-Høland. Jeg har kjørt litt for han før, men 
siden jeg er så mye i Ås tipset onkelen min meg 
om dette firmaet. Det har vært helt glimrende for 
meg å ha denne jobben ved siden av skolen.

Hva er viktig å ha klart for seg når en kjører 
lassbærer?
”Det som er viktig å ha klart for seg er at det er stort 
og tungt utstyr som en må behandle pent. Kjører en 
i stykker maskinen går tusenlappene fort. Samtidig 
skal en være effektiv for å sikre at firmaet tjener 
penger på maskinen når jeg kjører. Ellers er det som 
alt annet, lære seg funksjonene og bli gode på dem.”

Hvordan er arbeidsdagen for deg som student og 
skogsmaskinsjåfør?
”Arbeidsdagen blir variert. Det kommer litt an på når 
på dagen jeg har forelesning. Enten har jeg vært i 
skogen fra tidlig om morgenen før skolen, ellers har 
jeg startet skiftet i skogen etter skolen og holdt på 
utover natta. Er en litt fleksibel og klarer seg med litt 
mindre søvn så går det bra. Nå kjører ikke jeg hver 
dag, men i perioder innimellom. Det er litt morsomt 
å være skogfagstudent og kjøre lassbærer i 
universitetsskogen, men jeg kjører kun foryngels-
eshogst her. Det hadde vært enda morsommere å 
kunne kjøre tynning, fordi det ikke finnes noen fasit. 
Det er et resultat som står i mange år, og tynnings-
behovet er stort i universitetsskogen.”

Føler du det er en fordel med slik erfaring i forbin-
delse med utdanningen? 
”Jeg føler helt klart at det er en fordel å ha jobbet 
i skogen i forbindelse med utdanningen. Ettersom 
utdanningen er veldig teoretisk er det flott å ha en 
praktisk bakgrunn å bygge alt på. En kan stille en 
del kritiske spørsmål til foreleserne om realiteten på 
mye rart.”

Vil du anbefale en slik jobb til andre skogfag-
studenter?
”Jeg vil anbefale at man har kjørt litt tømmer med 
tømmerhenger eller maskin før en slik jobb. Det 
er ikke å anbefale til de som ikke har gjort det før. 
Entreprenøren har stort effektivitetspress på seg for 
å tjene penger. Enkelte entreprenører mener at de 
taper penger på lærlingen de to første årene de har 
han i opplæring.”
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Vårlige trekkfugler i Ås

Vipe
Vanellus vanellus
Kan ofte sees i 
nærheten av jord-
bruksområder. Den 
liker landskap med 
kort gress, gjerne 
også myr. 
Foto: Ola Moen

Ringdue
Svarttrost
Knoppsvane
Sanglerke
Musvåk
Gråhegre
Vipe
Bokfink
Rødstrupe
Rugde
Stær

Jernspurv
Gråtrost
Måltrost
Hettemåke
Rødvingetrost
Linerle
Gjerdesmett
Sivspurv
Toppdykker
Sivhøne
Gravand

Gransanger
Skogsnipe
Toppand
Tårnfalk
Laksand
Bjørkefink
Løvsanger
Makrellterne
Bøksanger
Låvesvale
Munk

Svarthvit fluesnapper
Møller
Taksvale
Steinskvett
Tårnseiler
Hagesanger
Gråfluesnapper
Tornsanger
Gulsanger

Dette er trekkfugler observert i Ås mellom 27. februar og 22.mai i 2012. Den tidligste 
fuglen som er observert står først, den seneste observerte fuglen står til sist. 
Kilde: liste fra Zool210-kurset i 2012.

Gjerdesmett
Troglodytes 
troglodytes
Norges nest 
minste fugl, veier 
bare 8-10 gram.  
Finnes i all slags 
skog om som-
meren. Foto: Ketil 
Knudsen
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Linerle
Motacilla alba
Et godt vårtegn! 
Ofte å se blant 
mennesker. 
Den har en 
karakteristisk 
vipping med 
stjerten. 

Laksand
Mergus 

merganser
Lever ved elver 

og vann. Hannen 
har grønlig farget 

hode, mens 
hunnen har 

brunt. 

Stær
Sturnus vulgaris

Kjent for flott 
sang om våren og 
etterligner andre 

fuglers sang. 
Knyttet til jord-

bruksområder med 
kort gress. 

Foto: Paul Lomax

Bjørkefink
Fringilla 
montifringilla
Trives best i åpen barskog. 
Foto: Egil Skrede-mellom

Toppdykker
Podiceps cristatus
Hekker ved større 
vann med siv-
vegetasjon.
Foto: Jari Pel-
tomäki

Tårnfalk
Falco tinnunculus
Trives i åpent land-
skap.
Foto: Jari Peltomäki
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