
 

Nordiske skogskvinner sammen 
Det nordiske samarbeidet mellom 
skogbrukskvinner er i ferd med å slå rot. 
I 2017 tok Kvinner i Skogbruket initiativ til 
å få etablert et langsiktig samarbeid. 
Sammen med vår søsterorganisasjon i 
Sverige Spillkråkan og Skogæktin 
(Islandic Forest Service) var vi en av syv 
organisasjoner fra alle de nordiske 
landene som fikk støtte fra NIKK til å 
starte opp dette arbeidet. NIKK arbeider 
med nordisk informasjon og kunnskap 
om likestilling og ligger inn under Nordisk 
ministerråd. I år fikk vi likestillingsmidler 
som har gjort det mulig å fortsette dette 
arbeidet i 2018.  
 

 
Etter møte inne i hytta lørdag kveld tatt med selfiestang 
 

I helgen hadde vi møte på Island hvor 
representanter fra Spillkråkan og 
Skogskvinnorna i Värmland deltok. På en 
hytte omkranset av skog fikk elleve 
skogskvinner lagt planer for det videre 
samarbeidet. Det er et mål å inkludere 
også finske og danske skogkvinner i 
nettverket. Nordiske skogskvinner blir 
nettverkets navn og det skal lages logo. 
Facebooksiden nordiske skogskvinner 
er allerede etablert og egen hjemmeside 
kommer snart. Det skal arrangeres en 
åpen nordisk skogskvinnekonferanse 
annet hvert år, og vertskapet skal 
rulleres mellom landene.  
 

Den første konferansen blir i Jönköping 
i Sverige 28., 29. og 30. juni 2019 med 
fokus på skogen som inntektskilde. 
Kvinner i Skogbruket skal under 
konferansen skaffe foredragsholder med 
temaet likestilling i skogbruket. I tillegg 
har vi en post hvor vi skal orientere om 
prosjektet skogen en arena for 
likestilling. 
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Vi fikk også tid til et besøk hos de to 
kvinnelige skogeierne Hulda 
Guðmundsdóttir på Fitjar gård og 
Hraundís Guðmundsdóttir på Rauðsgil 
gård. Hraundís produserte ulike oljer for 
aromaterapi fra trærne sine. På gården til 
Hulda hadde de drevet med skogreising i 
30 år og det var plantet ut tresortene 
poppel, contorta og sitkagran. Gården 
ligger avsides til med egen kirke og 
kirkegård som kun fem personer sokner 
til. Men mange hyttenaboer benyttet 
kirken til blant annet barnedåp og 
brylluper, og på gården var det også eget 
selskapslokalet. 
 

 
Gjengen foran den 30 år gamle skogen til Hulda  
 

Søndag var skogskvinner på Island 
invitert på møte hvor målet var å få 
etablert et nettverk for skogskvinner på 
Island. Salen ble fylt opp av entusiastiske 
kvinner. Etter at vi som gjester hadde 
orientert om våre organisasjoner ble det 
stemning for å etablere en tilsvarende 
organisasjon på Island. Vi kunne ikke få 
en finere avslutning før vi satte nesa 
hjemover. 
 

 
Fra møtesalen 
 
 

En svensk artikkel om skogbruket på Island finner du på: 
www.kvinneriskogbruket.no  

 

http://www.kvinneriskogbruket.no/


 

 
 

 
 
 
Skogen en arena for likestilling 
er et av prosjektene vi jobber med. 
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet 
støtter dette arbeidet. I prosjektet har vi 
arrangert skogdag for innvandrerkvinner 
og utarbeidet to brosjyrer til nytte for de 
som ikke har bodd så lenge i Norge. Den 
ene, som har tittelen gjest i naturen, gir 
råd om bruk av skogen til friluftsliv og 
rekreasjon. Den andre har tittelen 
likestilling og demokrati og beskriver hva 
dette innebærer og hvor viktig det er for 
samfunnet og den enkelte.  
 
I oktober inviterte vi innvandrerkvinner 
med barn til skogdag i eikeskogen rundt 
Dømmesmoen i Grimstad. Nærmere åtti 
kvinner og barn fikk en fin og lærerik dag 
i skogen. Det var lagt ut seks poster 
inkludert stabling av tårn med ved. På 
mange av postene var spørsmålene 
tilknyttet de to enkle brosjyrene vi har 
laget.  
 

 
Ivrige deltakere fra post 3 

 
Det hele ble avsluttet rundt bålet med 
Kvinner i Skogbrukets spesiallunsj 
innpakket i folie på bålet. Mens de 
voksne pratet sammen koste barna seg 
med å lage kongledyr. 
 

 
Her fra avslutningen rundt bålet 
 

 

PEFC Norsk skogsertifisering 
PEFC er verdens største 
sertifiseringsordning for bærekraftig 
skog, og er dominerende i Norge med 
om lag 95% av tømmervolumet. 
Hovedutfordringen for PEFC Norge er å 
få flere bedrifter inn i ordningen slik at 
hele verdikjeden blir med gjennom 
sporbarhetsbevis. Viktige målgrupper er 
blant annet bygge bransjen og de som 
lager og bruker emballasje basert på 
trefiber. Hovedutfordringen framover er å 
få flere i verdikjeden til å bruke PEFC 
som en konkurransefordel i markedet og 
mot forbrukerne. 
 

 
 
«Verden er helt avhengig av skogen 
framover, både som råstoffkilde og 
klimaløser. «Skogen har en nøkkelrolle i 
verdens økosystemer og er en viktig 
arena for rekreasjon og friluftsliv. Alt 
dette må balanseres og her kommer 
PEFC inn som et viktig verktøy for å 
sikre fortsatt bærekraftig skogbruk i 
Norge», sier Morten Haugerud, den nye 
markedssjefen i PEFC Norge.  
 
PEFC sitt sekretariat ledes av Thomas 
Husum med kontor hos Norges 
Skogeierforbund. Merete Larsmon 
representerer Kvinner i Skogbruket i 
PEFC Norge sitt styre som ledes av 
Simon Thorsdal. Han arbeider til daglig 
som fag- og økonomileder i AT Skog SA. 
De andre i styret representerer 
skogindustrien, maskinentreprenørene, 
skogeierandelslagene, Norskog, 
Fellesforbundet, Skogkurs og 
friluftsrådene. 
 


