Norges Skogeierforbund ønsket i forbindelse med sitt 100 års jubileum å skape
oppmerksomhet om dagens moderne skogsdrift og de enorme muligheter denne ressursen
gir samfunnet i dag og ikke minst i fremtiden.
Skognæringen har en utfordring i generell mangel på positiv omtale. Dette kan føre til
problemer med rekruttering, innvirke på utformingen av generelle rammebetingelser og
dermed virke hemmende på mulighetene for utnyttelse av skogen som en stor fornybar
ressurs. Samtidig skjer det også veldig mye positivt med utvikling av stadig nye
bruksområder for trefiber, ny trearkitektur og vekst i produksjon av bioenergi.
Produksjon av korte filmer for internett ble vurdert som det mest hensiktmessige verktøyet for
bred distribusjon av den kunnskapen man ville formidle, og det er i tråd med en oppsatt
prosjektplan laget 6 kortfilmer som er distribuert på nett.
I utgangspunktet ble det lagt opp til filmer med en varighet på 2- 3 minutter, men dette viste
seg etter hvert å være noe for kort til å formidle kunnskap om relativt omfattende temaer. De
ferdige filmene ble derfor fra 4.18 til 5.57 min. Temaene i de 6 filmene er: ”Moderne skogbruk
– høyteknologi i alle ledd”, ”Skogen som ressurs - nye bruksområder for trefiber”, ”Tre i
byggverk”, ”Norges Skogeierforbund 100 år”, ”Naturens eget kretsløp” og ”Hensynet til
artsmangfoldet”.
I tråd med planen ble filmene sluppet med ca en måneds mellomrom, med start fra januar
2013. Filmene er tilgjengelige på Youtube
http://www.youtube.com/user/Skogeierforbundet og Skogeierfornbundets nettside
www.skogeier.no
Så langt er filmene totalt sett over 10.000 ganger.

Kortfilmene vil også bli tilgjengelig for bruk i en versjon uten Skogeierforbundets logo,
dersom en eller flere aktører ønsker dette.
Ettersom kortfilmene ble noe lenger enn forutsatt, har planen om å lage samlet en film på ca
20 min etter hvert blitt tonet ned. Det har imidlertid blitt laget en variant hvor de 6 filmene er
lagt etter hverandre, slik at det kan brukes i sammenhenger hvor man ønsker å vise alle
filmene fortløpende. Dette ble blant annet benyttet under Nasjonal skog 2013.
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