
Vedlegg F - Sak 5 Styrets innstilling til Skogselskapets 
søknad om medlemskap 
 
Styret har foretatt en vurdering av Det Norske Skogselskaps søknad om medlemskap i Norsk 
Friluftsliv:  
 

Skogselskapet - Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak:  

 
Kopi vedtekter  

  

 
Ok, har mottatt vedtekter. 

  

Organisasjonens formål  

”Det norske Skogselskap er en landsomfattende 
organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for 
skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt 
skogbruk.”  

DnS ønsker å fokusere på skogen som arena for aktivitet, og 
skogens betydning for klima og helse og spre kunnskap om 
og ferdighet til å ferdes i skogen.  

Motivasjon for søknad  

  

DnS oppfatter at de i stor grad har sammenfallende 
interesser, arbeidsform og prioriteringer med Norsk 
Friluftsliv. Friluftsliv er en viktig del av det som DnS 
formidler, og de ønsker seg derfor tilgang til den 
kompetanse og nettverk et medlemskap kan gi.  

DnS ser det som formålstjenlig og hensiktsmessig, for begge 
parter, med et medlemskap og tettere samarbeid i tiden 
fremover.  

DnS ser av erfaring i den seneste tiden bla. Friluftslivets år, 

at vi får til enda mere sammen enn hver for oss.  

Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet  

DnS har lang og bred erfaring med informasjonsarbeid og 

utadrettet virksomhet. DnS kan gjennom objektiv og 

faktabasert informasjon spre kunnskap om betydningen av 
et aktivt friluftsliv.  

DnS samarbeider tett med både friluftsorganisasjoner, 
idrettsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og skogbruket – 
som koordinator og brobygger.  

DnS er en sentral koordinator for aktørene i og rundt skog 
og tresektoren – og kan koble disse enda tettere sammen 
med friluftslivet og kan bidra til mer og bedre tilrettelegging 
for et aktivt friluftsliv.  



DnS er fokusert på brobygging og dialog, og mener de kan 
redusere brukerkonflikter mellom næring og brukere.  

Identifisering av kryssende 
interesser  

  

Det er ikke identifisert noen utpregede elementer på dette 
punktet.  

  
Har individuelt medlemskap og er 
åpen for alle  

Ja - DnS baserer seg på individuelt medlemskap og dette er 
åpent for alle. DnS har også organisasjonsmedlemmer.  

Har friluftsliv som sitt 

hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Ja – DnS har dokumentert at friluftsliv er en vesentlig del av 

aktiviteten.  

Ikke motorisert ferdsel eller 
organisert konkurranseaktivitet 
som hovedformål  

Ja – DnS har ikke motorisert ferdsel eller organisert 
konkurranseaktivitet som hovedformål.  

Er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 10.000 
individuelle medlemmer  

Ja – DnS er en landsdekkende medlemsorganisasjon med 
om lag 10.000 individuelle medlemmer, i tillegg til 23 
organisasjonsmedlemmer og 17 lokale fylkesskogselskap.  

Arbeider i overensstemmelse 
med Norsk Friluftslivs formål som 
er beskrevet i punkt 1.  

Ja – DnS bekrefter at de arbeider i overenstemmelse med 
Norsk Friluftsliv sitt formål som beskrevet i punkt 1.  

 
Basert på den overstående sammenstillingen er det styrets vurdering at Det norske 
Skogselskap innfrir de krav som stilles for å kunne tas opp som nytt medlem i Norsk 
Friluftsliv. 
 
Styret ser på det som en styrke å kunne få inn en organisasjon som har sin hovedaktivitet 
knyttet til skog og skogbruk. Det norske Skogselskap vil kunne bidra med nye kunnskaper 
og perspektiver til Norsk Friluftsliv." 

 

Styrets forslag til vedtak: Det norske Skogselskap tas opp som medlem  
       i Norsk Friluftsliv. 

 
  


