
SKOGSELSKAPET
VestfoldFaglige skogdager - 2023

Er du opptatt av skogens rolle i 
samfunnet i fremtiden? Eier du skog 
og har et aktivt forhold til forvaltning 
av skogen din? Er du usikker på om 
tiden strekker til - om redskap og 
kunnskap? Eller var skogen bare noe 
som fulgte med da du overtok 
gården? Kanskje har du eid en skog 
og er over snittet opptatt av god 
forvaltning?

I samarbeid med de fem skogeierlagene i 
Vestfold inviterer Skogselskapet til en 
serie på fire faglige skogdager i løpet av 
2023. Dersom vi skal utnytte skogens 
muligheter til bærekraftig produksjon av 
kvalitetstømmer, miljø- og friluftslivsverdier, 
er vi avhengige av aktive skogeiere. Her får 
du innspill på hvordan forvalte egne skog-
ressurser, faglig påfyll og mulighet til å 
møte andre skoginteresserte. 

På søndagene vil det også være mer 
familierettede aktiviteter og natursti for barn, 
og det vil være servering på alle skog-
dagene.

Brunlanes søndag 23. april kl 12.00 – 15.30 
Hva betyr skogen for min økonomi? 
Hvilke skjøtselstiltak er nødvendige og 
riktige for å utnytte skogens muligheter 
innenfor rammene av lovverk, miljø- og 
samfunnshensyn. Med vekt på foryngelse 
og ungskogpleie for en robust framtidsskog.

Horten torsdag 4. mai kl 18.00 – 20.30
Trenger flerbruks- og miljøhensyn være i 
konflikt med skogsdrift?
Hvordan tar vi vare på biologiske miljø-
verdier når naturen er under press fra 
klimaendringer, og både friluftsliv og 
skogbruk har interesser og behov som 
skal hensyntas?

Eidsfoss torsdag 31. aug. kl 18.00 – 20.30
Skogbruksplan – et av skogeierens 
viktigste verktøy
Nye digitale skogbruksplaner gir mange 
muligheter, og er enkle å ta med ut i det 
praktiske arbeidet i skogen. Hva inneholder 
planen, og hvordan skal den brukes? Og 
hvordan henter vi informasjon i egen plan 
og i annet relevant kartverk?  

Andebu søndag 17. sept. kl 12.00 – 15.30
Kan skogeier tenke nytt i en tid da gamle 
sannheter om skog og skogbruk settes på 
prøve, og klimaet er i endring?
Vi besøker en skogeier som er opptatt av 
stedstilpasset foryngelse og nye driftsmåter 
i et ønske om å bygge opp en robust og 
variert skog med nok «verktøy i verktøy-
kassa» til å møte framtiden.

For oppdateringer og mer informasjon se 
skogselskapet.no, vikenskog.no og 
grontfagsenter.no. Der vil det legges ut 
ytterligere informasjon om hvert enkelt 
arrangement 2-3 uker i forveien.
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