
 
Skogselskapet i Oslo og Akershus 
Wergelandsveien 23 B   │   0167 Oslo 
Tlf. 950 40 438   │   www.skogselskapet.no 
Org.nr. 963 035 950 MVA   │   Kontonr. 2030 19 71452 

 
Resultater fra spørreundersøkelse «Skognæringens omdømme – Publikum» 
 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november 2018 som en del av prosjektet Skogbruk og publikum 
i Follo. Skognæringen (Norges Skogeierforbund) gjennomførte en sammenlignbar spørreundersøkelse 
med intervju av 1 200 personer i januar 2018. 
 
Formål med undersøkelsen er å måle holdninger til skognæringen og avdekke konfliktområder. 
 
Hvem har svart (spm 16 og spm 17) 
Undersøkelsen ble sendt til ledere, tillitsvalgte og kontaktpersoner i velforeninger, idrettslag, tur- og 
friluftsorganisasjoner, natur- og klimaorganisasjoner, speidere, interesseforeninger og 
utdanningsinstitusjoner for distribusjon til deres medlemmer. 
 
Det kom inn 117 svar på undersøkelsen. 67% av dem som svarte er menn og 33% er kvinner.  
 
60% av dem som har svart pleier å ferdes i skog der det er litt skogsdrift, 39% pleier å ferdes i skog hvor 
det er utbredt skogsdrift.  
 
 
Oppsummering fra spørreundersøkelsene 
Disse undersøkelsene gir etter vår mening grunnlag for å trekke følgende konklusjoner om meninger og 
holdninger om skogbruket i Follo, sammenlignet med landsgjennomsnittet i Norge: 
 

1. Ca. halvparten av de spurte i undersøkelsen foretatt i Follo har et dårlig eller svært dårlig inntrykk 
av skogbruket i Follo. Til sammenligning har 2 av 3 av den voksne befolkning et godt inntrykk av 
skogbruksnæringen generelt sett. En vesentlig årsak til denne differansen kan være at mye av 
skogbruket i Follo drives i områder med tett befolkning og mye bruk av områder til idretts-, 
rekreasjons- og øvrige friluftsaktiviteter. 
 

2. Over 50% av de spurte i Follo mener at skogbruket i Follo er i liten eller svært liten grad 
bærekraftig. På landsbasis har derimot 2 av 3 et godt inntrykk av norske skogeiere når det gjelder 
å drive et bærekraftig skogbruk. En årsak til dette kan i stor grad henge sammen med at 
konfliktnivået i Follo er noe høyere enn det er på landsbasis. 
 

3. 3 av 4 av de spurte i Follo tror at hogsten er mindre enn tilveksten. Til sammenligning er det bare 
50% som tror dette på landsbasis. Det er flere besvarelser som tyder på at respondentene i Follo 
har et noe mer bevisst forhold til skogbruk enn landsgjennomsnittet. 
 

4. Mange har stor tillit til at skogeierne sørger for at det kommer opp ny skog etter hogst. I Follo 
tror 3 av 4 at skogeier tar ansvar for dette, mot 2 av 3 på landsbasis. 

 
5. Meningene er delte på hvorvidt næringen tar vare på planter og dyreliv. Halvparten av de spurte i 

Follo mener at skogbruket tar lite og dårlig hensyn til dette. Til sammenligning er det på 
landsbasis en overvekt på positiv side av skalaen (7% alltid og 60% nesten alltid). Mange mener at 
dette miljøhensynet er viktigst, når vi setter det opp mot andre miljøhensyn. 

 
6. Tre og produkter av tre er ansett å være miljøvennlige av mange. Follo skiller seg ikke ut fra 

landsgjennomsnittet. 
 

7. De spurte i Follo mener at de viktigste faktorene for å opprettholde skogbruket på dagens nivå, er 
at skog i vekst tar opp CO2 og at tømmer er et miljøvennlig råstoff.  
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8. De spurte i Follo mener at det mest negative med skogbruket er rot etter hogst, kjørespor etter 

skogsmaskiner og store hogstflater. Deretter følger hogst i hekke- og yngletid og manglende 
miljøhensyn. På landsbasis viser svarene stor sett det samme, men de er mindre negative til store 
hogstflater, og mener det er negativ at gamle, store trær blir borte. 
 

9. Til forskjell fra landsgjennomsnittet svarte 1 av 3 av de spurte i Follo at skogbruket burde gå over 
til plukkhogst. Dette må sees i sammenheng med det utvalget personer som ble spurt i Follo, 
ettersom dette i all hovedsak er definerte friluftslivsbrukere. Spørreundersøkelsen er 
gjennomført i en periode hvor blant annet Naturvernforbundet og andre har hatt fokus på 
plukkhogst og pressen har bidratt til å definere og distribuere dette. 

 
 
Besvarelser på hvert enkelt spørsmål 
 
Hva forbinder publikum med en skogeier (spm 14) 
Publikum svarer at de mener en skogeier er: 

- En bonde med skog (83%) 
- En har kjøpt eller arvet skog (61%)  

Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende undersøkelsen. 
 
Hvem tror publikum har bygget grusveiene i skogen (spm 13) 
De fleste tror det er skogeiere og grunneiere (95%) som har bygges grusveiene i skogen. 
Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende undersøkelsen. 
 
Hva mener publikum om skogbruket i Follo (spm 1) 
51% av de spurte har er negativt eller meget negativt inntrykk av skogbruket i Follo, mens 26% har et 
positivt eller veldig positivt inntrykk.  
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen 51% positive eller meget 
positive og 11% negative (10%) eller svært negative (1%) 
 
Hva mener publikum om bærekraften i skogbruket i Follo (spm 2) 
53% mener at skogbruket som drives i Follo er i liten eller svært liten grad bærekraftig. 25% mener det er i 
stor grad bærekraftig. 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen; 67% mener det er bærekraftig 
eller i stor grad bærekraftig. 15% mener det er litt dårlig (13%) og meget dårlig (2%) 
 
Hva mener publikum om skogbruket i Follo tar hensyn til dyre- og plantelivet (spm 4) 
38% mener at skogbruket i Follo tar meget dårlig hensyn til plante og dyrelivet. 26% mener ganske godt 
og 10% mener meget godt. 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen; 5% mener at skogbruket tar 
meget dårlig hensyn til plante og dyrelivet. 27% mener litt dårlig og 49% ganske godt og 7% mener meget 
godt. 
 
Hvor mye tror publikum skogbruket i Follo hogger i forhold til tilveksten (spm 3) 
75% tror at det hogges mindre eller lik tilveksten, mens 12% tror at det hogges mer enn tilveksten. 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen; 70% mener det hogges mindre 
eller lik tilveksten. 19% mener det hogges mer enn tilveksten.11% vet ikke 
 
Hva tror publikum om planting etter hogst i Follo (spm 5) 
75% mener at skogeierne sørger for at det kommer opp ny skog etter hogst. 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen; 67% mener at skogeierne alltid 
eller nesten alltid sørger for at det kommer opp ny skog etter hogst. 
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Hva plager publikum mest forårsaket av skogbruk (spm 15) 
Kjørespor etter hogstmaskiner (78%) 
Store hogtsflater (67%) 
Deretter kommer: 
Hogst i hekke- og yngletiden (47%) 
Manglende miljøhensyn (45%) 
 
Det at døde trær står igjen og midlertidig ødelagte skiløyper er det som plager færrest. 
Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende undersøkelsen. 
 
Hva mener publikum om tre som råstoff og produkter fra skog (spm 8) 
82% mener tre er et miljøvennlig materiale, 57% mener at papir er miljøvennlig og ca 13% mener at stål 
og betong er miljøvennlige materialer. Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende 
undersøkelsen. 
 
Hva mener publikum er fornybare ressurser (spm 7) 
89% mener at tre er en fornybar ressurs, 78% mener at papir kommer fra en fornybar ressurs. 10% mener 
det samme om stål og aluminium, mens 6% mener det om betong og plast. Dette er innenfor 
normalområdet fra den landsdekkende undersøkelsen. 
 
De fleste mener at produkter fra tre er mer miljøvennlige enn andre produkter. De mest miljøvennlige er 
valg for: Treleker, Bjørkeved og Tremøbler. Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende 
undersøkelsen. 
 
Hva mener publikum er bioenergi (spm 10) 
Publikum mener at Tre-pellets (75%), Biodrifstoff (60%) og Bjørkeved (65%) er bioenergi. Deretter 
rangeres Solenergi (28%), Jordvarme (26%) og Vindkraft (23%). 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen;  
Tre-pellets (38%), Biodrivstoff (58%) og Bjørkeved (32%) er bioenergi. Deretter rangeres Solenergi (38%), 
Jordvarme (37%) og Vindkraft (34%). 
 
 
Hva mener publikum om skogens betydning for klima og miljø (spm 9) 
31% tror at mellom 71- 90% av norsk skogbruk er miljøsertifisert. 21% vet ikke og 10% tror mellom 10-
30%. 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen;  
13% tror at mellom 71- 100% av norsk skogbruk er miljøsertifisert. 34% vet ikke og 49% tror mellom 10-
70%. 
 
De tre viktigste miljøhensyn publikum mener skogbruket bør ta er: 
Ta vare på dyr og planter: 58% 
Ivareta biologisk mangfold; 58% 
Ta hensyn til friluftsliv: 45% 
Å høste overskudd (29%) og sørge for at det kommer opp ny skog (23%) er mindre viktig.  
Dette er innenfor normalområdet fra den landsdekkende undersøkelsen. Svaralternativet å ivareta 
biologisk mangfold er ikke med i den landsdekkende undersøkelsen. 
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Hva mener publikum er de viktigste grunnene til å opprettholde skogbruket på dagens nivå miljø (spm 
12) 
De viktigste grunnene til å opprettholde skogbruket på dagens nivå er: 
Skog i vekst tar opp CO2/begrenser drivhuseffekt (56%)  
Tømmer er et miljøvennlig råstoff (56%) 
Skogbruket gir oss levende bygder og opprettholder bosetting (46%) 
Skogbruket er med å bevare skognaturens variasjon (17%) 
 
Til sammenligning er svarene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen;  
Skog i vekst tar opp CO2/begrenser drivhuseffekt (46%)  
Skogbruket gir oss levende bygder og opprettholder bosetting (22%) 
Skogbruket er med å bevare skognaturens variasjon (15%) 
Tømmer er et miljøvennlig råstoff (13%) 
 
 
Forslag fra publikum 
Publikum ble bedt om å komme med forslag til tiltak som kan redusere potensielle konflikter i forhold til 
hogst og skogsdrift. 
 
Gjentakende forslag er: 

- Plukkhogst og mindre hogstflater – 40 respondenter 
- Ta hensyn til miljø og biologisk mangfold, rødlistearter, fugler og hekking – 21 respondenter 
- Tilbakeføre stier og opprettholde tilgang for friluftsliv – 15 respondenter 
- Rydde opp etter hogst, fjerne hjulspor – 15 respondenter 
- Informere om planlagte hogster, involvere berørte parter – 14 respondenter 
- Ta vare på gammelskogen 7 

 
3 respondentene mente at det var ledende spørsmål, 1 respondent mente spørsmålene kunne tolkes 
forskjellig og 3 respondenter svarte at dette var en bra undersøkelse og ønsket lykke til. 
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