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Vær hilset godtfolk! 
2020 har ruslet seg i gang, 

dagene lysner og en og annen 

temperaturforvirra småfugl 

plystrer lystig - årstida til 

tross. Ifølge forskerne er vi 

nå inni den uka som gir 

vinterens kaldeste dag, så hold 

ut – snart våres det!  

Og over alt der bilder deles, 

har vi i januar sett nydelige 

himler – på grunn av det milde 

været. Bare å nyte i en ellers 

noe grå vinter. 

 
Foto: Britt Godtlund 

 

Viktige datoer for 2020 

 

Skogkvinnesamlig på Voss. 
Siste helg i april, det betyr 25-26. 

april setter vi kursen mot Voss. Det 

blir et spennende fagprogram som 

per d.d. ikke er spikret. Men Kristin 

Lemme, ektefødt Vossing, har 

følgende å fortelle oss: 

 

 «Hei og velkomen til Voss!  

Voss er ein stor skog- og 

landbrukskommune som ligg i 

hjartet av Vestlandet, og me gler 

oss til å ta imot mange 

skoginteresserte kvinner her - 

siste helga i april.  

Eg driv Flor AS, som lagar 

arbeidskle til kvinner. Eg skal sjølv 

overta ein gard på Voss om nokre 

år, med sau, skog - og med Flor som 

tilleggsnæring. Eg er nybyrjar innan 

skogsarbeid, og har akkurat meldt 

meg inn i Kvinner i Skogbruket. Ser 

fram til fagleg og sosial samling her 

i april, og vonar så mange som råd 

vil ta turen!  
 

 
 
Kristin Lemme i kjeledress fra Flor. Bilde; Flor AS 
 

 

Landsmøte og fagkonferanse 
Landsmøtet for 2019 med 

Fagkonferanse 2020 er flyttet til 

Nes på Romerike, mens opprinnelig 

plan var område Buskerud.  

I år blir det praktisk skogbruk på 

fagkonferansen og vi skal ut i 

skogen. Vi tar det helt ned til 

«basic» og ny kunnskap om blant 

annet tiurleikhogst, skogskjøtsel og 

foryngelse.  

 
Vi møtes på  www.villmarksforum.no   

http://www.villmarksforum.no/


 

Nytt fra skog-Norge 
Vi tar runden rundt i det lange 

landet vårt – med verdens nest 

lengste kystlinje, øyer inkludert - 

og ser om vi finner nyttig og artig 

kunnskap å dele; 

 

www.skog.no , Norges 

Skogeierforbund, har lagt ut en 

undersøkelse (datert 12.januar) om 

«Hva avgjør om skogeierne 

hogger?». Vi konstaterer at kvinner 

er mindre aktive enn menn og at 

kunnskap er en avgjørende faktor. 

Interessant!  

 

www.skogkurs.no har «tatt fram» 

loven om dokumentert sikkerhets- 

opplæring for å minne oss alle på at 

vi – når vi hyrer inn arbeidskraft – 

har ansvar for å sjekke at 

foretakene har sin HMS på stell. 

Kjøper du tjenesten gjennom for 

eksempel et skogeierandelslag, er 

det andelslaget som må påse at det 

er i orden. 

 

www.norskog.no har artikkelen 

«Trygt å bruke massivtre i 

bærende konstruksjoner» fra 

27.januar. Viktig kunnskap å ha i 

diskusjon med skeptikerne! 

 

www.landbruksdepartementet.no  

Hogststatistikken for 2019, viser 

at vi tippet 11 millioner m3 omsatt 

virke – ser ut som en ny nasjonal 

rekord. Skogkulturstatistikken 

kommer i februar. Vi følger opp. 

 

www.viken.skog.no  

Tømmer og Marked – Norges 

største skogkonferanse, 12. 

februar. RABATT for medlemmer i 

Kvinner i Skogbruket – sjekk vår 

hjemmeside. 

«Ukens engasjerte» går til  

Sverre Holm og Anne Guri  

Kløvstad i   

www.glommen-mjosen.no 

og deres brennende engasjement for 

skogproduksjon, særlig furu. Du finner 

rett-på-sak-filmer under /tømmer-og-

skogtjenester/edel. 

 
YouTube-stjernene Sverre og Anne Guri. 
 

 

Kule damer i skogbruket 
Tertit Jahnsen Hørstad  

Tertit Jansen Hørstad ble Norges 

første kvinne som gikk både praktisk 

skogskole (Hvam VGS) og deretter 

studerte skogbruk ved 

Landbrukshøyskolen på Ås (NMBU).  

Hun var sterkt egenmotivert med 

foreldre som hjalp henne å bryte 

barrierer. Hun måtte kjempe for sine 

rettigheter til å lære en profesjon som 

til da hadde vært helt forbehold menn. 

Vi takker for at hun er slikt et 

forbilde. Les mer om Tertits historie i 

NRK- artikkelen 

«Alt hva mødrene har kjempet» 

 

 
Tertit i egen skog i Østerdalen. Foto: Lars Erik 

Skrefsrud /NRK 

 

God februar ønskes fra 
 

Britt & styret i Kvinner i Skogbruket 
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