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Resultater spørreundersøkelse blant skogeiere 
 
I februar 2018 foretok Skogselskapet en spørreundersøkelse blant skogeiere i Akershus. Undersøkelsen 
ble distribuert basert på lister fra Fylkesmannen og fra de kommunalt skogbruksansvarlige. Her er en 
oppsummering av de 251 svarene vi fikk inn.  
 
67% av skogeierne har er positivt eller meget positivt inntrykk av skogbruket i Akershus, mens 7% har et 
negativt inntrykk.  
 
75% opplever i liten eller svært liten grad å få motstand, kritikk eller negativitet fra andre. Hvis skogeier 
får kritikk eller motstand i forhold til sin skogbruksaktivitet, skyldes det i hovedsak at det ser rotete ut 
etter hogst eller på grunn av kjørespor etter skogsmaskiner.  Mange nevner også at de får kritikk for store 
hogstflater. 74% opplever i mindre eller liten grad at andre brukere av skogen vanskeliggjør eller 
begrenser deres aktivitet som skogeier, mens 9% opplever dette i stor eller noen grad.  
 
Hvis det blir lagt til rette for informasjon i forbindelse med hogst og annen skogbruksaktivitet ønsker 31% 
å henge opp tilpasset informasjon/plakater mens hogst pågår, 21% ønsker å gi informasjon til 
Skiforeningen, lokale idrettslag, turlag og lignende, mens 10% ønsker å ha dialog med brukergrupper før 
hogst. 14% ønsker at det hogges uten noen form for aktiv informasjon til eller dialog med andre enn 
tømmerkjøper. 
 
42% tror i stor eller noen grad at informasjon og/eller dialog med allmennheten/organisasjoner i 
forbindelse med hogst og skogsdrift kan redusere negative oppfatninger om skogbruket blant 
befolkningen og/eller gi skogbruket et bedre omdømme, mens 29% tror dette i liten eller mindre grad vil 
ha en betydning.   
 
Respondentene ble bedt om å komme med forslag til tiltak og aktiviteter skogeiere kan gjøre for å gi 
skogbruket lokalt et mer positivt omdømme eller redusere potensielle konflikter i forhold til hogst og 
skogsdrift. Av de 60 svarene vi fikk er det flere gjengangere. De fleste innspillene gikk på følgende: 

- Informasjon, opplæring, markedsføring og profilering av skogbruk gjennom positive 
medieoppslag, skogdager og lignende arrangement for barn og voksne 

- Tilstedeværelse i grunnskolen 
- Faktabasert informasjon om skogbruk, skogbrukets miljøhensyn og betydning i nærings- og 

klimasammenheng.    
- Økt fokus på å redusere og utbedre sporskader, og å unngå hogst i klekktiden. 
- Økt forståelse for friluftslivets ønsker og behov, og at skogbruket tar bedre hensyn til dette. 
- Skape økt forståelse for grunneieres rettigheter gjennom dialog med idrettslag og 

friluftslivsorganisasjoner. 
- Informasjon i forbindelse med hogst – før, under, etter – hvorfor og hvordan, gjennom plakater, 

dialog og andre tiltak. 
 
Andre innspill til prosjektet, av det som ikke er nevnt over: 

- praktisk informasjon til skogeiere med tips og gode råd, gjerne en samlet oversikt over aktuelle 
lover og forskrifter og miljøbestemmelser, med en praktisk vinkling, for hva man som skogbruker 
både har plikt og rett til å gjøre i praksis. 

- «veileder» i skogbruk for nye/små skogeiere 
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