
SJEKKLISTE
Forslag til sjekkliste for å redusere mulig konflikt og negativ omtale i 
tilknytning til hogst.
Listen er kun forslag til tiltak for å redusere mulig konflikt og negativ omtale i 
tilknytning til hogst. Den må presenteres på slik måte den på ingen måte 
oppfattes som en instruks eller danner grunnlag for regulering eller pålegg.
Det bør i hvert tilfelle gjennomføres en vurdering om det i det hele tatt er 
aktuelt å ta hensyn slik som her beskrives. I områder hvor det er liten 
sannsynlighet for at noen brukergrupper vil bevege seg eller har interesser vil 
denne listen ikke være aktuell. Det er primært i områder med flerbruk, i 
nærheten av bebyggelse, utsatte naturområder etc som slik liste kan være 
nyttig. Det er i alle tilfeller avgjørende å sikre at relevant lokalkunnskap 
overføres fra skogeier til skogbruksleder og entreprenør. Hva som er relevant 
må vurderes for hver hogst.



Planlegging (fasen før hogst)
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Planlegging (fasen før hogst)
Foreta en vurdering av:

1. Området det skal hugges i. Har vi relevant tilgjengelig informasjon om:

- Stier
- Kulturminner

- Bålplasser
- Reguleringer

- Leirplasser
- Reir for storfugl

- Spillplasser
- Spesielle naturtyper

2. Brukere av området. Er det brukergrupper som blir spesielt berørt av skogsdriften?
- Turlag

- Velforeninger
- Idrettslag



Planlegging (fasen før hogst)

Dersom det er spesielle forhold med Området eller Brukergrupper som 
blir berørt av hogsten:

Forslag til tiltak under Planlegging
- Informer entreprenør og eller skogbruksleder om det skal tas spesielle hensyn i tilknytning til området det 
skal hogges i, helst skriftlig
- Informer eventuelle berørte brukergrupper om planlagte tiltak. Bruk gjerne sosiale medier, eller kontakt 
ledere av brukergruppene
- Vurder om det bør informeres med oppslag på egnet sted (parkeringsplass, knutepunkt etc.) før hogst. 

Ønsket positiv effekt av tiltakene:
Det viktigste er å informere slik at brukergruppene selv kan legge om sine aktiviteter og informere sine 
medlemmer. Eksempler på dette kan være dugnadsarbeid med merking og utbedring av stier, planlagte 
turer, o-løp/turer, turforslag, skiløyper og andre aktiviteter. 
Dette vil skape forutsigbarhet og gjøre det mulig å finne løsninger på eventuelle utfordringer hogsten/driften 
vil ha for berørte brukere.



Ved oppstart av hogst og mens hogst pågår

Dersom Brukergrupper blir berørt av hogsten:

Forslag til tiltak ved oppstart av hogst og mens hogst pågår
- Heng opp informasjonsplakat/oppslag ved hogstfeltet 

- Er det forhold som publikum kan reagere på? 
- Forklar hvorfor det settes igjen stubber og livsløpstrær
- Informer om sikkerhetssoner og eventuell omlegging av stier/løyper
- Forklar at kjørespor blir reparert og at stier blir ryddet

- Bruk sosiale medier til å beskrive tiltaket.

Dess lenger tid det tar fra hogst til opprydding jo viktigere er det å forklare hvorfor og forsikre publikum om 
at det kommer til å skje. 

Ønsket positiv effekt av tiltakene
Det viktigste er å informere slik at brukergruppene selv kan legge om sine aktiviteter og informere sine 
tilhørere/medlemmer. Eksempler på dette kan være dugnadsarbeid med merking og utbedring av stier, 
planlagte turer, o-løp/turer, turforslag, skiløyper og andre aktiviteter. Dette vil skape forutsigbarhet og gjøre 
det mulig å finne løsninger på eventuelle utfordringer hogsten/driften vil ha for berørte brukere. 
Økt kunnskap og forståelse av hogsten og hvorfor det settes igjen stubber og livsløpstrær for biologisk 
mangfold vil være med på å redusere kritikk og konflikt



Etter hogst

Foreta en vurdering av hvordan ser området ut etter 
hogst
Er det noen forhold som kan trigge negative reaksjoner hos publikum? Vurder om det er 
hensiktsmessig å forklare noe. Livsløpstrær og stubber som er satt igjen med gode grunner 
kan av publikum oppfattes som stygt, rotete, slurvete og tilfeldig. Om det i tillegg er 
kjørespor, blokkerte stier eller andre hindringer for ferdsel kan man risikere negativ omtale 
og kritikk som raskt kan oppskaleres og overdrives. 

Forslag til tiltak etter hogst
Se foreslåtte tiltak «Ved oppstart av hogst og mens det pågår». Er det allerede er informert med 
opplag/plakater og eventuelt gjennom andre kanaler som sosiale medier etc? I såfall må det vurderes 
om informasjonen er hensiktsmessig og om den stemmer med situasjonen etter hogst. Dersom det 
ikke er gjennomført tiltak tidligere må det vurderes om det er hensiktsmessig med tilsvarende 
tiltak nå. Informasjonen og kanalene kan i stor grad være lik som foreslått under «Ved oppstart av 
hogst og mens det pågår».


