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Referat

Aasetre, J. 1992. Friluftsliv og skogbruk - En litteraturstudie.

NINA utredning 34: 1-52.

Denne rapporten drøfter ut fra eksisterende litteratur forholdet

mellom friluftsliv og skogbruk.

I rapporten gis en kort drøfting av nordmenns bruk av skog til

friluftsliv. Motivasjon for å drive friluftsliv i naturmiljø generelt

og skog spesielt drøftes ut fra et perspektiv som anser persone-

nes handlinger som relativt rasjonelle. Forskning antyder at fri-

luftsliv i naturmiljø motiveres av flere grunner, og at motivasjo-

nen er vekslende og individuell. Rapporten presenterer også uli-

ke tradisjoner innen forskning på landskapsopplevelse og land-

skapsvurdering.

I rapporten refereres en rekke undersøkelser av folks holdninger

til skogmiljøet. Undersøkelsene indikerer at store hogstflater,

kvist og hogstavfall og tett ungskog er de effektene av skogbru-

ket folk reagerer mest negativt på. Ulike undersøkelser identifi-

ser også klare forskjeller i ulike gruppers preferanser til skogmil-

jøet.

Rapporten presenterer enkelte forvaltningsmetodikker. Det

fremheves også enkelte punkter som har betydning for hvordan

disse metodikkene skal tilpasses forholdet friluftsliv og skog-

bruk.

Emneord: Friluftsliv - skogbruk - landskapsvurdering - flerbruk.

Jørund Aasetre, NINA, Fåberggt. 106, 2600 Lillehammer.

Abstract

Aasetre, J. 1992. Outdoor recreation and forestry A review of

literature. - NINA Utredning 34: 1-52.

This report us existent literature for discussing the relationship

between outdoor recreation and forestry.

In this report it is given a short review of norwegians use of

forest for recreation. Motivation for outdoor recreation in natu-

ral environment and forest is discussed from a perspective as

view man as a rational acting being. Research indicate that out-

door recreation is governed by a multitude of motives, and that

motivation is changeing and individual. The report also has a

short review of the different traditions in research on landscape

experience and landscape assessment.

In this report different studyes of peoples attitudes to the fore-

stenvironmet is reviewed. This studyes indicate that big clear-
cuts, residuals from timber harvesting and dense new forest is

those consequeces of forestry people react most negatively on.

Different studyes also indicate clare differences between diffe-

rent groups in ther preferences to the forest environment.

The report gives a short review of some management techni-

ques. Some remarks on how this techniques can be used on the

relationship between outdoor recreation and forestry is also

given.

Key words: Outdoor recreation - forestry - landscape assess-

ment- multiple use.

Jørund Aasetre, Norwegian institute for nature research,

Faaberggt. 106, N-2600 Lillehammer, Norway.

3



nina utredning 034

Forord

Denne rapporten presenterer en litteraturstudie om forholdet

mellom friluftsliv og skogbruk. Litteraturstudien er utført på

oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning. Rapporten skal

danne et videre utgangspunkt for NINA's arbeide på dette fel-

tet. Rapporten skal blant annet fungere som grunnlag for plan-

legging og gjennomføring av egne undersøkelser.

Arbeidet er basert på et databasert litteratursøk, som ble utført

av biblioteket på Norges Landbrukshøgskole. Mesteparten av lit-

teraturen er også mottatt gjennom enten NINA's eget bibliotek

eller biblioteket ved NLH-Ås. En takk rettes til disse.

I arbeidet med litteraturstudiet har jeg fått hjelp av kolleger ved

NINA-Lillehammer. Blant de NINA ansatte på Lillehammer har

Bjørn Kaltenborn fungert som veileder under arbeidet. Samtaler

med personer ved institutt for skogfag, NLH-Ås, ved Oslo og

Omland friluftsråd og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin mil-

jøvernavdeling har også vært til hjelp under arbeidet.

Lillehammer, 17.03.1992.

Jørund Aasetre

Prosjektleder
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Skog er en ressurs som benyttes til en rekke formål. To slike for-

mål er skogbruk (virkesproduksjon) og rekreasjon/friluftsliv. Når

en ressurs benyttes til flere formål, vil de ulike utnyttelsesforme-

ne kunne påvirke hverandre. Slik påvirkning kan gi muligheter

for konflikt, men kan også være til fordel for en eller flere utnyt-

telsesformål. Forholdet mellom skogbruket og friluftslivet har

ført til en del diskusjon og motsetninger. I Norge har disse mot-

setningene vært spesielt kraftige i forhold til Oslomarka

(Christiansen 1990). Oslomarksaken kan føres helt tilbake til

1950 tallet (Christiansen 1990). Diskusjonen har økt i takt med

at moderniseringen av skogbruket har ført til kraftigere og mer

synlige miljøpåvirkninger. En økt og mer konsentrert friluftslivs-

bruk har sannsynligvis også medvirket til å skjerpe motsetninge-

ne. Diskusjonen mellom skogbruket og friluftslivsinteressene har

til en viss grad vært preget av mangel på konkret kunnskap om

hvordan friluftslivet påvirkes av skogbruket. For å få til en kon-

struktiv debatt om hvordan forholdet mellom skogbruket og fri-

lufitslivet skal forvaltes er det derfor behov for slik kunnskap. Det

er med denne bakgrunnen denne litteraturstudien er blitt til.

1.2 Målsetting

Hensikten med denne litteraturstudien er å bruke kjent litteratur

til å drøfte hvordan friluftslivet påvirkes av skogbruket. Det vil

også bli drøftet hvordan skogen som felles ressurs for disse to

utnyttelsesformålene kan forvaltes slik at det tas hensyn til fri-

luftslivets behov.

Skoglandskapet er en ressurs for både friluftslivet og skogbru-

ket. Det er gjennom denne fellesressursen at skogbruket påvir-

ker friluftslivet. En forståelse av dette og hva som ligger i res-

sursbegrepet har betydning for hvordan en ser på den aktuelle

problemstillingen. Før en presiserer målsetningene til dette litte-

raturstudiet er det derfor viktig å se på selve ressursbegrepet.

Ressurser kan etter Zimmermann (1951) beskrives omtrent som

følger:

Ressurserer ikke, de blir; de er ikke statiske, men øker eller
reduseressom en responspå menneskeligeønskerog behov.

1)AGRICOLA= Nationalagriculturallibrary,USA.
CAB= Commonwelthagriculturalbureauxdatabase.

Et slikt syn på hva som er ressurser får også implikasjoner for

hvordan en ser på ressursen skog, og endringer i skogressur-

sen. Friluftsliv i skog blir en form for interaksjon mellom men-

nesker og skog. Skogbrukets konsekvenser for friluftslivet vil

være en følge av de landskapsmessige konsekvensene av skog-

bruket, men betydningen av disse blir bestemt av deres betyd-

ning i forhold til friluftslivsutøvernes ønsker og behov. I et slikt

perspektiv blir følgende problemstillinger viktige for å kunne

drøfte forholdet mellom friluftslivet og skogbruket:

Hvordan brukes skog til friluftsliv?

Hvilke goder gir skoglandskapet friluftslivsutøverne?

Hvordan oppfatter friluftslivsutøverne skoglandskapet?

Hva slags skoglandskap foretrekker utøverne?

I denne litteraturstudien vil disse spørsmålene bli drøftet ut fra

eksisterende litteratur.

En annen målsetting for litteraturstudiet er også å diskutere

hvordan en kan forvalte skogen og skogbruket slik at friluftslivs-

utøvernes behov blir tilgodesett.

Denne rapporten er også ment å danne grunnlaget for nye

empiriske undersøkelser rundt forholdet skogbruk - friluftsliv i

Norge. Rapporten bør derfor også påpeke hvilke kunnskapsbe-

hov som finnes i forhold til dette problemkomplekset, og hvilke

metoder som kan benyttes til videre forskning på dette feltet.

1.3 Metode

Innsamlingen av litteratur bygger på to teknikker.

1.Litteratursøk i databasene AGRICOLA og CAB1) .

2."Nøsting" av referanser. Nøstingen er basert på eksisterende

forskningslitteratur og referanselister om skogbruk og friluftsliv

ved NINA avdeling 7, samt på kontakt med personer med

kjennskap til forskning om, eller forvaltning av friluftsliv i skog.

Litteratursøket ble gjennomført relativt tidlig i prosessen.

Kontakt med personer innen feltet (bl. annet ved NLH), bruk av

tilgjengelig litteratur og referanselister ved NINA avd. 7 var også

med på å gi videre innblikk i fagfeltet. En vurdering av hvor bra

oversikt over fagfeltet vi fikk er vanskelig å avgjøre. Det finnes

sannsynligvis relevant litteratur som ikke er nevnt i rapporten.

Det ble under arbeidet med rapporten lagt vekt på at den skulle

gi et mer helhetlig bilde av den faglitteraturen som er relevant

for problemstillingene rundt friluftslivets forhold til skogbruket.
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Rapportens oppbygging
Strukturen på denne rapporten er bygget opp etter rekkefølgen

på de problemstillingene som spesifiseres i 1.2. I behandlingen

av bruken av skogen til friluftsliv har jeg valgt å konsentrere

rheg om bruken av skogen i Norge.

I drøftingen av hvorfor folk bruker skog til friluftsliv er det

anlagt et noe videre og teoretisk perspektiv. Dette er gjort utfra

to vurderinger. For det første anses friluftsliv i skog ikke som en

selvstendig fagdisiplin, men et praktisk andvendelsesfelt. Det er

derfor valgt å forsøke å gi en oversikt over hvordan enkelte fag-

disipliner ser på hvilke goder rekreasjon i naturmiljø gir. Det ble

også identifisert relativt få arbeider som spesifikt var knyttet til

rekreasjon i skogmiljø.

Folks opplevelse og preferanser til skogmiljø behandles ut fra et

teoretisk perspektiv. I rapporten presenteres også en rekke funn

av hvordan folk vurderer en rekke egenskaper i skoglandskapet.

I en forvaltningssammenheng vil også ulikheter mellom ulike fri-

luftslivsutøvere være av betydning. Derfor presenteres også

funn av forskjeller i hvordan ulike individ vurderer skoglandska-

pet. Ulike tradisjoner i forskningen rundt landskapsopplevelser

er også presentert. Dette er gjort fordi kunnskap om fagtradisjo-

ner og teori gir et bedre grunnlag for å tolke de funn som er

gjort i ulike undersøkelser.

I den delen som behandler forvaltningen av forholdet mellom

friluftsliv og skogbruket har vi valgt å legge hovedvekten på en

presentasjon av to metoder som er utviklet for friluftslivsplanleg-

ging. I tillegg drøftes spesielle forutsetninger for å forvalte for-

holdet mellom friluftsliv og skogbruket.

1.4 Begrepsdiskusjonog bakgrunnsin-
formasjon

1.4.1 Friluftsliv

Friluftsliv er i forvaltningssammenheng i Norge som regel defi-

nert som : "Opphold og fysiskaktivitet i naturen med tanke på
miljøforandring og naturopplevelse" (st. Meld. 40 1986).

Friluftsliv, eller rekreasjon i natur kan betraktes som et mer eller

mindre organisert samspill mellom mennesker og naturmiljø.

Individer og grupper av individer søker gjennom aktiviteter i friti-

den å realisere motiver for å oppnå ønskede opplevelser. I en

definisjon av begrepet friluftsliv kan det være hensiktsmessig å

vektlegge opplevelsesaspektet som det sentrale, mens aktivitete-

ne betraktes som midler for å oppnå opplevelsene. En alternativ

definisjon av friluftslivsbegrepet er som følger (Kaltenborn

1991):

Aktiviteter i friluft i fritiden for å søkeulike opplevelser.

Fenomenet friluftsliv eksisterer ikke uavhengig av befolkningens

øvrige livssituasjon. De aktiviteter og opplevelser som friluftslivet

består av må også forstås og defineres utfra en kulturell og sosi-

al sammenheng. Innholdet i friluftslivsbegrepet varierer betyde-

lig mellom land, kulturer og tidsepoker (Goodale & Godbey

1988).

1.4.2 Skog og skogbruk

Skog

Skog defineres i denne sammenhengen som "Et område som er
tilvokst med trær som.har en visshøyde og står så tett at de
gjensidigpåvirker hverandre. Området må væreså stort at areal
og tetthet i forening gir vilkår for et eget skog- eller bestandskli-
ma." Vanlig kriterier i Norge for avgrensing av skog er en tre-

høyde på minst 4 m, og at avstand mellom trærne ikke er over

30 m. (Kortner et. al. 1982:547.)

Skogbruk
Skogbruk kan defineres som "bevisst utnyttelse av skog til ulike
formål til gagn for menneskene" (Kortner et. al. 1982:548). I

denne rapporten avgrenses begrepet derimot til virkesproduk-
sjon. Med det menes bruk av skog til produksjon av trevirke.

Hensikten med denne litieraturstudien er å se på forholdet mel-

lom friluftslivet og skogbruket. Studien tar utgangspunkt i fri-

luftslivet og skogbrukets påvirkning av friluftslivet. I en slik dis-

kusjon kan det være greit å definere enkelte begreper knyttet til

skogbruket og kort avgrense hvilke miljøkonsekvenser skogbru-

ket har.

Den vanligste skogbruksmetoden i Norge i dag er bestands-

skogbruket. Sentrale begreper i forhold til bestandsskogbruket

er bestand og hogstklasser.

En bestand kan beskrives som et avgrenset skogareal med rela-

tivt ensartet tresetting, og av en slik størrelse at det kan utgjøre

en selvstendig behandlings- og driftsenhet (Aasaaren 1990).

Hogstklasse: En bestands utviklingstrinn eller alder, angis i

hogstklasser, gradert fra I til V.
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Hogstflatefør ellerunderforyngelse.
Ungskog/skogunderforyngelse.
Yngreproduksjonsskog(tynningsvirkehar
økonomiskverdi).
Eldreproduksjonsskog.
Hogstmodenskog(i økonomiskbetydning).
(Aasaaren1990)

mest muliggunstigutviklingi skogendrivesogså skogskjøtsel
av bestandenemellomhvergangskogenforynges.Følgendeto
formerfor skogskjøtselkannevnes:

Ungskogpleie: Reguleringi ungskogentil fordel for de trær
eller treslagen ønskerå satsepå. Kan omfatte ryddingshogst,
avstandsreguleringellersprøytingmot uønsketvegetasjon.

Hogstklasse1:

Hogstklasse2:

Hogstklasse3:

Hogstklasse4:

Hogstklasse5:

I bestandsskogbruketinndelesskogen i bestander.Når disse

bestandenehar oppnådden vissstørrelse(hogsklasse5) hogges

bestanden.I bestandsskogbruketskjerhogstenvedflatehogst.
I bestandsskogbrukethar hogstento funksjoner.Hogstengir et
utbyttei form av trevirke,men hogstenhar ogsåen funksjoni
foryngelsenavskogen.

Foryngelsenav skogenkan skjeenten ved planting eller ved
naturlig foryngelse. Ved foryngelseshogsthvor nye ungskog
plantesawirkes hogstflatenhelt (snauflater).En metode for å
de nyesmåplantenetil å voksefortereer markberedning. Ved
markberedningbrytesmarkenopp slikat ferskmatjordkommer
opp i dagen. Prinsippetbak markberedningkan sammenlignes
medpløying.Enform for foryngelsesombrukesi bestandsskog-
bruket er frøtrestilling(naturlig foryngelse).Ved frøtrestilling
etterlates2-8 frøtrærpr. dekarpå hogstflaten.Dennetypenfor-
yngelseer vanligvisknyttettil furuskog.(Aasaaren1990.)

I bestandsskogbruketbrukesflatehogstsomforyngelsesmetode.
Ogsåandreforyngelsesmetodereksistererellerharvært i bruk.
Deviktigsteslikemetoderkanbeskrivessomfølger:

Blendingshogst:Skogbehandlingsomgår ut påat trær av alle
aldre og dimensjonerskal stå om hverandre,enkeltviseller i
grupper,slik at driftsenhetenalltid er flersjiktetog fleraldret.
Ved blendingshogsttar en ut trær i alle aldre. Ungskogpleie,
tynningog foryngelsegjøresi ett og sammeinngrep.(Aasaaren
1990.)

Dimensjonshogst:Hogstav alle trær som holderet visstdia-
metermål,uten spesiellehensyntil skogpleieeller foryngelse.
Vanlig i Norge inntil begynnelsenav 1900-tallet (Aasaaren
1990).

Gjennomhogst: Hogstav størretrær i sjiktetskogmedsiktepå
å få mindretrær opp i driwerdigedimensjoner.Plukkhogst er
en hogstformsom skillerseg lite fra gjennomhogst,men med
størrevektpå å ta ut utvokstetrær. (Aasaaren1990.)

Skogskjøtseleninnen skogbruketer ikke bare knyttet til selve

foryngelsenav skogen.Forå få en (fra skogbruketssynspunkt)

Tynning: Hogstav trær somer såstoreat de gir tømmereller
annet nyttbartvirke.Tynningtar førstog fremstsiktepå å gi de
gjenstående trærne bedre utviklingsmuligheter(Aasaaren
1990).

Skogbrukslandskapet: Bestandsskogbruketvil endre skog-
landskapettil et kulturlandskappreget av mer eller mindre
enhetligebestanderi forskjelligefaserfra hogstflatertil hogst-
modenskog.Nikolaisen(1983) hevderi en landskapsøkologisk
analyseat et sterktskogbrukspåvirketlandskapi størregradenn
andre landskapvil være preget av "uniformitet" (mangelpå
variasjon).I sin undersøkelsefra Østerdalenfant han ogsåat i
skogbrukslandskapetveksletgradenav uniformitetmedtre fak-
torer,nemlig:

Vekslingi bonitetsforholdene.Sterkt vekslendebonitetsfor-
holdfremtvingerbrukav mindrebestand.
Eiendomsstrukturen.Småeiendommerog sterkteigblanding
fremtvingerbrukav mindrebestander.
Skogeiernesprioriteringer.Skogsomogsådrivesutfraandre
hensynennbarevirkesproduksjongirstørrevariasjon.

Andre miljømessigeeffekterav skogbruketsom kan ha betyd-
ning for friluftsliveter hogstavfall,og høy tetthet i ungskog.
Hultman(1976) fant i en kartleggingav fremkommelighetentil
ulikeskogbestandat mengdenhogstavfallnaturlignokvar høy-
est rett etter hogst(hogstklasse1), menstetthetenvar høyesti
ungskog(hogstklasse2).

Moderneskogsdriftvilogsåmedføremiljøeffekteri formav kjø-
reskader& sporfra hogstmaskinerog traktorer.Forå få trans-
portertut tømmereter moderneskogbrukogsåavhengigav et
omfattendenettavskogsbilveier.
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2 Brukenav skogtil rekrea-
sjon

2.1 Friluftsliv i skog, landsomfattende
undersøkelser

Det er vanskelig å si noe presist om hvor mange som bruker

skog til friluftsliv. I de landsomfattende undersøkelsene (med

representative utvalg) har det vært vanlig å måle utøvelsen av

friluftsliv i forhold til aktiviteter. Typen miljø aktivitetene utøves i

har i høyden hatt en sekundær betydning. Tabell 1 viser ande-

len som har svart at de minst en gang i de siste 12 månedene

har utøvet den angitte aktiviteten. I tabell 1 er det med unntak

av korte spaserturer bare tatt med de aktiviteter som kan knyt-

tes direkte til skogmiljø. Kortere spaserturer er en aktivitet knyt-

tet til bolignære områdene som vanligvis ikke består av skog.

Kilde til tallene er: Garnes & Winther 1991, Fritidsundersøkelsen

19892), Teigland 1989, Dølvik et. al. 1988 og Faye & Herigstad

1984.

De landsomfattende undersøkelsene tyder på at en relativt stor

andel av befolkningen bruker skog til friluftsliv. Fottur i skog og
mark er den mest utbredte aktiviteten som kan knyttes til skog-

miljø. Denne aktiviteten har omtrent 2/3 av befolkningen utøvd

minst 1 gang de siste 12 månedene. Den nest mest utøvde akti-

viteten er bær og soppturer med mellom 51-43% deltagelse.

Skiturer i skog og mark er sannsynligvis den tredje mest utbred-

te av de aktiviteten som kan knyttes direkte til skog. I fritidsun-

dersøkelsen 1989 er det 72% av utvalget som har utøvd en av

disse tre aktivitetene minst en gang siste år. Kombinasjonen fot-

tur/bærtur ble i følge Dølvik et. al (1988) utøvet av 73%.

fritidsundersøkelsen 1989 er det spurt om 22 ulike aktiviteter.

En rekke av disse som for eksempel løp/joggetur, sykkeltur i

naturen, foto/studietur, jakt, orientering og ridning kan utøves

skogen. Disse aktivitetene har enkeltvis mindre utbredelse enn

de tre først nevnte. Likevel viser de at friluftsliv (også i skog) er

mange aktiviteter. Mange av de ulike aktivitetene kan også

kombineres som eksempelvis fottur og foto/studietur.

Hvor utbredt er friluftsliv i skog i forhold til friluftsliv i andre


typer miljøer? Dette spørsmålet kan det ikke gis noe godt svar

2) Høsten 1989 utførte Scanfact en fritidsundersøkelsefor Nina-
Lillehammer.Undersøkelsenbie utført ved telefonintervju,og dekket et
utvalgsomvar representativtfor heleNorge.Netto utvalgvar på 1003per-
soner.

på, men sammenlignervi deltagelsen.til ulike aktivitetersom
kanknyttestil ulikemiljøbelyserdet til en vissgraddette forhol-
det. I fritidsundersøkelsen1989 haddeaktivitetersomspasertu-
rer og solbad(med henholdsvis82 og 81% deltagelse)klart
høyeredeltagelseenn fottur i skogog mark. Utendørsbading
utøvesavomtrentsammeandelsomfottur i skogog mark,mens
båtturpå sjøenblirutøvdav en noemindreandel.Ogsåi Dølvik
et. al. (1988) er spaserturmer utbredtenn fottur i skogog mark.
Disseaktivitetenekan knyttestil nærområdene(spasertur)og
kyst/vann(bading,båtturog delvissolbad).Dissetallenekantyde
på at nærområdenebenyttesav en størreandelav befolkningen
ennskogen,menskyst/vanner miljøsombrukesaven noestørre
elleromtrentlikestorandelav befolkningen.Bådei fritidsunder-
søkelsen1989 og Dølviket. al. (1988)er aktiviteterknyttettil fjel-
let (fottur i fjelletog skituri fjellet)utøvdav en mindreandelav
befolkningenenn fottur i skogog mark.Sammenligneren skitur
fjelletog i skogog marker det derimoten størreandelsomhar

utøvdskiturtil fjells.Slikesammenligningerknyttet til aktivitet
bør brukesmedforsiktighet.Mangeaktiviteteri et miljøkan til-
sammenutgjøreen storandelav befolkningenselvom aktivitete-
neenkeltvisutøvesavfå personer.

De forskjelligeundersøkelsene gir noe ulike tall for andelen del-

tagelse i de forskjelligeaktivitetene. De ulike undersøkelsene er

utført på ulike tidspunkter, men undersøkelsene benytter ulike

aktivitetsinndelinger og spørsmålsform. På grunn av slike meto-

diske forhold er det vanskelig å si sikkert om forskjellene skyl-

des faktiske endringer over tid, eller om det er effekter av ulike

undersøkelsesopplegg. Undersøkelsen som refereres i Garnes &

Winther (1991) har høyest tall for deltagelse. De'nne undersøkel-

sen har bare spurt etter deltagelse i aktivitetene fottur, skitur,

bær/sopptur og jaktifiske, mens det i de andre undersøkelsen

har vært spurt etter en rekke ulike aktiviter. Denne undersøkel-

sen er også den eneste som bare refererer til skog og mark.

Deltagelsen i de ulike aktivitetene er oppsummert i tabell 1.

Kleiven (1992) utførte en faktor/idynge segmentering av befolk-
ningenetter deltagelsei ulikeaktiviteter. Segmenteringen base-

res på fritidsundersøkelsen 1989. Kleiven identifiserte 7 aktivi-

tetsgrupper. Den største aktivitetsgruppen kalles sol/bad og

utgjør ca 44% av utvalget, fulgt av gruppen kalt rolig tur, med

33% av utvalget. Aktivitetsgruppen rolig tur var den faktoren

som i faktoranalysen ladet høyest på aktivitetene tottur

skog/mark, bær-/sopptur, sykkeitur i naturen og spaserturer nær

hjemsted. Denne aktivitetsgruppen omfatter med andre ord for-

uten de aktivitetene som knyttes til nærområdene også turer i

skog. Den tredje største aktivitetsgruppen i Kleivens segmente-

ring er knyttet til sjø/fiske (med 15% av utvalget). En fierde aktr-

9
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vitetsgruppe kalt aktiv tur har rundt 6% av utvalget. Denne
gruppen lader i faktoranalysen høyt på aktiviteter som fottur i
fjell, skitur i fjell, skitur i skog/mark og slalåm. De andre aktivi-
tetsgruppene er mindre (mellom 1.5-0.5%), og er i varierende
grad knyttet til skog som miljø.

Et spørsmålsom reisersegetter en slik oversikt, er om friluftsliv i

skog er et enhetlig eller hensiktsmessigbegrep. Kleivens(1992)

inndeling i aktivitetsgrupper fant grupper med aktivitetssett som
går på tvers av en slik miljømessiginndeling. Aktivitetsgruppen
rolig tur utøver i større grad enn andre aktiviteter knyttet til
både nærområder og skog. Aktivitetsgruppen aktiv tur driver
likeledes i større grad med aktiviteter som kan knyttes til både
skog og fjell. Kleivenssegmentering viser også at brukerne av
skog faller i flere ulike aktivitetsgrupper.

Tabell 1. Friluftsaktiviteter i skog, landsomfattende undersøkelser.Andel i prosent som har utøvd aktivitet minst en gang i de siste
12månedene. - Outdoor recreationactiviiyesin forest, national surveys.

SSB'sferie-
undersøkelser
1970. 1)

SSB'sferie-
undersøkelser
1982. 2)

SSB'sferie-
undesøkelser
1986. 1)

Dølvik et. al.
1988.

89

Fritidsunder-
søkelsen
1989.

82

Garnes & Winther
1991.

38




46






71 3)




73 4) 61 85

29




31






61 3)





29 46

51 50 47




43 49 5)

37

Kortere spaser-
turer

lengre fotturer i
skog og mark

Fotturer i skog og
mark

Lengre skiturer i
skog og mark

Skiturer i skog og
mark

Bær/sopptur

Jakt/fiske i skog
og mark

Kommentarer: 1) Kilde: Teigland 1989. 4) Gjelder fot/bærturer i skogen.
Kilde: Faye& Heringstad 1984. 5) Bær og soppturer i skog og mark.
Gjelder turer skog, mark og fjell.
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2.2 Friluftslivi skog,områdespesifikke
undersøkelser

I tillegg til de landsomfattende undersøkelsenehar det også
vært utført enkelte lokale undersøkelserknyttet til bruk av spesi-
fikke skogområder. I dette underkapittelet refereres følgende
arbeider: Haakenstad(1972), Lind et. al. (1974), Haugan(1976),
Tschudi et. al. (1976), Foreningen til ski-idrettens fremme
(1980), Andreassen(1982), Mestvedt (1984), MMI (1987, 1990)
Aasetre(1991), Petersen& Nordengen (1991).

Tabell 2 viser den prosentvisedeltagelse i ulike friluftslivsaktivi-
teter blant brukere av ulike skogområder. Lind et. al. (1974)
viser hvilke aktiviteter brukerne av Oslomarka utøver.
Fordelingener beregnet utfra en undersøkelseblant befolkning-
en i Oslo handelsdistrikt.Petersen& Nordengen(1991) refererer
en undersøkelseblant befolkningenen i Østre Toten om deres
bruk av Totenåsen. De andre undersøkelsenebenytter utvalg
med friluftslivsbrukere fra Merkedamsområdet i Vestfold
(Haugan 1976), Trondheim bymark (Andreassen 1982 &
Mestvedt 1984)og SkiensØstmark (Aasetre 1991). Disseunder-
søkelsenegir et visst inntrykk av hvilke aktiviteter som brukerne
utøver i skogen. Med unntak av undersøkelsenfra Totenåsen
(Petersen& Nordengen 1991) er fottur den mest utbredte akti-
viteten, fulgt av skitur. PåTotenåsener bærplukking den mest
utbredte aktiviteten, fulgt av fottur og skitur. De ulike undersø-
kelseneviserstore ulikheter i hvor mange som har utøvd de uli-
ke aktivitene. Disseforskjellene kan komme av forskjeller mel-
lom de ulike skogsområdene,endring over tid, og metodiske
forskjeller.

Sosiale aspekter

Enkelteundersøkelserindikerer at friluftsliv og rekreasjoni skog
som regeler en sosialaktivitet. Haakenstad(1972) fant at majo-
riteten av utøverne i Oslomarka (80% om sommeren og 73%
om vinteren) var på tur sammen med familie eller venner.
Haakenstadfant også at menn og eldre i større grad enn andre
går i skogenalene. Enundersøkelsefra SkiensØstmark (Aasetre
1991) har lignende funn. Her er 54% av friluftsutøvere alltid
eller vanligvispå tur med familien, mens 26% alltid eller vanlig-
vis er på tur med venner. Samtidiger det bare 24% som alltid /
vanligviser på tur alene.

Ferdselsmønsteret

Undersøkelsertyder på at sommerstid bruker majoriteten av

utøverne veier og stier (Haakenstad 1972, Mestvedt 1984,

Aasetre 1984). Andelen som vanligvis går utenfor veier og stier

varierermellom ca 25 (Haakenstad1972, Mestvedt 1984) til 3%
(Aasetre 1991). Dissetre undersøkelsenetyder også på at flere
bruker stiene enn veier. Mestvedt (1984) fant i sin undersøkelse
fra Trondheim Bymarkat 35% som oftest brukte merkedestier,
mot 17% for brede stier og 21% for umerkedestier.

Undersøkelserindikerer også at majoriteten av friluftslivsutøver-
ne om vinteren ikke går utenom løypene (Haake.nstad1972,
Foreningen til ski-idrettens fremme 1980, Mestvedt 1984).
Fordelingen mellom preparertè og upreparerte løyper varierer
noe mellom de ulike undersøkelsene.Haakenstad(1972) fant at
majoriteten av utøverne(87%) brukte upreparerte løyper, mens
Mestvedt (1984) fant at bare 16% vanligvis brukte upreparerte
løyper.Også i medlemsundersøkelsentil foreningen til ski-idret-
tens fremme (1980) brukte majoriteten ofte eller alltid preparer-
te løyper. Senere undersøkelsertyder også på at 60-80% av
medlemmene i foreningen til ski-idrettens fremme foretrekker
preparerte løyper (MMI 1987, 1990) Forskjellen mellom
Haakenstads undersøkelse og de andre kan skyldes reele
endringer i bruksmønsteret. Det virker ikke usannsynligat bru-
ken av preparerte leryperhar økt fra 1971 til 1980/84.

Turens varighet og lengde

Lengden på turene varierer noe mellom de ulike undersøkel-
sene. Det er også stor spredning innen de ulike utøverne i de
ulike undersøkelsene. Enkelte likhetstrekk finnes likevel.
Haakenstad(1972) og Lind et. al. (1974) fant at medianen for
turlengden om sommeren ligger i klassenfra 5-10 km. Under-
søkelseneindikerer også at om vinteren (snødekt mark) er gjen-
nomsnittslengden på turene større (Haakenstad 1972, Lind et.
al. 1974, Andreassen 1982). Andreassen(1982) fant en gjen-
nomsnittlig lengde på 16 km for skiturer, mot 10 km for fottu-
rer. I Aasetre(1991) ble det spurt etter turens varighet. Det viste
seg at få var på overnattingsturer, men ca halvparten vanligvis
var på dagsturer på over 3 timers varighet. I Lind et. al. (1974),
og Petersen& Nordengen's (1991) undersøkelservar det en
større andel som hadde vært på overnattingstur. Hele 44% av
brukerne hadde vært på hyttetur på Totenåsen (Petersen&
Nordengen 1991).

Når er folk på tur

Enkelte undersøkelserindikerer at bruken er konsentrert til hel-
gen, og da spesielt til søndag (Haakenstad 1972, Petersen&
Nordengen 1991, Aasetre 1991). Hvordan bruken varierergjen-
nom året er vanskeligereå si noe sikkert om. En undersøkelse
fra Skien Østmark indikerer en topp i bruken om høsten
(Aasetre 1991). Tellinger fra Oslomarka (Tschudi et. al. 1976)
har høyesttellinger i februar-mars,med en sekundærtopp i sep-
tember oktober. Forholdet mellom utbredelsen av aktivitetene
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fottur og skitur (seovenfor) indikerer likevelat flere bruker sko-




gen i barmarkssessongenenn i snøsessongen.Sommeren(juni,

juli) virker å være en lavsessong(Tschudiet. al. 1976, Aasetre

1991). Petersen& Nordengen's (1991) undersøkelseover bru-
ken av Totenåsenindikerer at der var bruken høyest i juni, juli
og august (ca47% av bruken)og lavestom vinteren.

Tabell 2. Friluftslivsaktiviteter i skog, områdespesifikkeundersøkelser.Prosentvisdeltagelsei friluftslivsaktiviteter blant brukere av
ulike skogområder. - Outdoor recreationactivityesin forest, regional surveys.
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3 Teoretiskeperspektivpå
skogrekreasjon

3.1 Hvorfor bruker folk skog til fri-
luftsliv

3.1.1 Teoretisk bakgrunn

Hvorfor utøver folk friluftsliV i skog? Det vanligste utgangspunk-

tet for å behandle denne problemstillingen har vært å betrakte

friluftsliv som målrettet atferd. Et slikt syn tar utgangspunkt i

forventningsteorien (Lawler 1973) og teorien om begrunnet
handling (Ajzen & Fishbein 1980). Disse teoriene ser på perso-

nenes motivasjon for å utføre visse handlinger som ønsker om å

oppnå visse goder, samt forestillinger om at handlingene vil gi

disse godene. Ajzen & Fishbein (1980) ser individenes oppfattel-
se og hensyn til sosiale normer som en kontrollerende faktorer i
forhold til personenes atferd. Motivasjonen for å drive friluftsliv i

skogen blir derfor å oppnå ønskede goder. Hvilke goder ønsker

så utøverne av skogrekreasjon seg?

Godene som friluftsliv gir kan deles i personlige goder, sosiale
og økonomiskegoder (Kelly 1983). Personlige goder kan være
avslapping, sosialt samvær, teste egne ferdigheter, læring,

bedret fysisk og sosial helse, sosial identitet. Sosialegoder kan
være forhold som økt familiesamhold, naturvernbevissthet m.m.

økonomiskegoder kan være slik som økt produktivitet i økono-
mien, arbeidsplasser og bedret folkehelse. (Kelly 1983, Driver et.

al. 1987.) Godene kan også inndeles etter om de gir psykologis-
ke goder i form av tilfredsstillende opplevelser, eller gir en mer

langsiktig nytte. Helsemessige goder, økt familiesamhold, økt
arbeidslyst, (Driver & Brown 1978) og materielle goder fra høs-
tingsaktiviteter som bærplukking er eksempler på goder som gir

langsiktig nytte.

Ulike fagtradisjoner har ulike perspektiv på friluftslivsutøvelsen

og de behov friluftslivet tilfredsstiller. Fagtradisjoner som miljø-

psykologer, miljøsosiologer, skog og miljøforvaltningsrelaterte

forskere,'helse og rekreasjonsforskere, ressursøkonomer, geogra-

fer og markedsforskere har behandlet den rekreasjonsmessige

interaksjonene mellom menneske og naturmiljø. De ulike fagtra-

disjonene har noe ulike syn på de godene som friluftslivet gir.

Skog ög ressursforvaltningsrelaterte forskere legger sterkt vekt

på at motivasjonen for friluftsliv er mangesidig og uensartet.
Som motiver nevnes det å komme unna dagliglivet, utforsking,

sosial anerkjennelse, sjelelig fornyelse, mosjon og naturdyrking.

Denne tradisjonen legger vekt på at ulike aktiviteter og/eller

ulikt miljø gir ulike goder (Knopf 1987).

Helse og rekreasjonsforskningstradisjonen legger vekt på goder

som selvrealisering, bygge egen identitet, styrke selvtillit og øke
livskvaliteten. Denne tradisjonen er mindre opptatt av bindinge-

ne mellom miljø, aktiviteter og goder, og anser at mange goder

er felles for en rekke ulike typer rekreasjon (Knopf 1987).

Miljøsosiologer vektlegger i stor grad sosiale goder, og goder

som utøverne oppnår gjennom sosial interaksjon innen gruppen

de driver friluftsliv sammens med (Knopf 1987). Miljøpsykologi

vektlegger de kognitive prosessene bak friluftsliv. Forskningen

innen denne disiplinen har fremskaffet kunnskap om psykolo-

giske goder som komme unna dagliglivet/flukt, kontroll, styr-

king av selvtilliten m.m..(Knopf 1987).

Ulikhetene mellom de ulike fagtradisjonene kan knyttes til to
dimensjoner, nemlig:

I hvilken grad utøverne søker å, dekke fellesmenneskelige

(medfødte) behov, eller om behovene er uensartede og i stor

grad dannes gjennom egen erfaring og sosialisering?
Ulik vektlegging av betydningen til naturmiljøet og de sosiale
forhold for friluftslivet.

Selv om det er ulikheter mellom fagdisiplinene er det også en

god del sammenfallende synspunkter, eksempelvis mellom mil-

jøpsykologi og skog og ressursforvaltningsrelatert forskning.
Knopf (1987) har i sin litteraturgjennomgang en oppsummering

av hva eksisterende arbeider sier om forholdet mellom natur og

personens bruk av naturen: Han fremhever følgende punkter:

Utbyttet av friluftslivet er mer knyttet til de psykologiske kon-

sekvensene av handlingene enn til selve atferden.

Friluftsliv utøves for å oppnå en rekke goder.

Utøvere som søker ulike aktiviteter synes å søke ulike "knip-

per" med psykologiske goder.

Personer som søker ulike naturmiljø synes å søke ulike "knip-

per" med psykologiske goder.

Ulike personer har ulike typer motivasjon.

Ikke alle utøvere er like motiverte.

Innholdet i en naturopplevelse varierer med individenes per-

sonlighet.

Innholdet i en naturopplevelse varierer med tidligere erfaring-
er.

Knopf (1987) oppsummerer disse punktene med å si at folks


motivasjon med å drive utendørs rekreasjon er vekslende og
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individuelle. Motivasjon kan ikke ses på som noe statisk feno-
men, men kan eksistere med-trlik styrke og intensitet. Likevel
finner Knopf i litteraturen indisier på en del mer allmenne moti-
ver som ro/stillhet, natur stimuli, sosial bekreftelse og utvikle
ferdigheter.

Schreyer et. al. (1985) fremsetter et noe annerledes syn på
motivasjonen for å utøve friluftsliv. Her hevdesdet at individe-
ne driver friluftsliv for oppnå bestemte kognitive tilstander. Et
slikt syn forkaster nødvendigvis ikke synet på utøverne som
rasjonelt handlende individer. De hevder derimot at friluftslivs-
utøverne gjennom et bevisst valg av miljø og aktivitet søker å
oppnå ønskede kognitive tilstander. Schreyer et. al. hevder
også at disse ønskede tilstandene i stor grad er felles for en
rekke goder som utøverne får gjennom friluftslivet (som ro/still-
het, sosial bekreftelse, utvikle ferdigheter m.m.), og at disse
godene mer er utrykk for ulTkësett av atferd for å oppnå de
ønskede kognitive tilstandene. Disseulike måtene å oppnå den
ønskede kognitive tilstanden blir i større grad sett på som
avhengig av sosialt miljø, samt atferd (eller metoder) for å opp-
nå de ønskede tilstandene. Dette synet behøver heller ikke
nødvendigvis stå i motsetning til de punktene Knopf (1987)
fremsetter om motivasjon. Synspunktet kan heller seessom en
videreutvikling av begrepene psykologiske goder, hvor en ser
på hva selveopplevelsenesom fenomen er for noe. Schreyeret
al. (1985) fremholder også at en må ha et mer dynamisk og
prosessorientertsyn på motivasjon. Godene fra friluftslivet må
sessom en del av prosessen,ikke noe som kommer i ettertid.
Hvilke kognitive tilstander er det så som utøverne foretrekker.
Schreyeret. al. hevder at når utøverne sierat.formålet er det å
ha "gøy", så blir dette motivet undervurdert av forskerne.
Schreyeret. al hevder at tilstander som "peak experiences",
"sensory arousal" og ufrivillig oppmerksomhet er de kognitive
tilstandene utøverne søker.

3.1.2 Funn fra norske undersøkelser

I arbeidet med litteraturstudiet fant vi ingen norske arbeider
som la hovedvekten på å undersøke motivasjonen bak skogre-
kreasjonen. Det var derimot noen undersøkelsersom hadde
med generellespørsmålsom formålet med, eller hensikten med
turen. Disseundersøkelsenehadde følgende funn:

Haakenstad(1972) fant at ro og avkobling, mosjonering, natur-
betraktninger og plukke bær og sopp var de viktigste grunnen
til at folk drev friluftsliv i marka om sommeren.Om vinteren falt
plukke bær og sopp vekk som grunn.

Aasetre (1991) fant at oppleve vakker natur, mosjon/trening og
samvær med familie og venner var formål som majoriteten av
utøverneoppga. Mange mente også det å komme seg unna en
stresset verden var viktig. Andre formål ble ansett som viktig
bare av en mindre andel av utvalget.

Petersen& Nordengen(1991) fant ro og stillhet (82%), oppleve
villmark (35%), oppleve jakt og fiske(29%), oppleve gamle
boplasser,setrero.l. (26%) var de mest utbredte grunnene folk
oppga for besøkeTotenåsen. Ander grunner som ble oppgitt
var å se velpleid skog, treffe folk/sosialt samvær, se dyreliv og
planteliv.

3.1.3 Motivasjon, friluftsliv og skogbruk

Ser en på friluftsliv i skog som begrunnede handlinger for å
oppnå ønskede goder, blir konsekvensene av skogbruket
avhengig av i hvilken grad muligheten til å oppnå dissegodene
endres. Dette er igjen avhengig av i hvilken grad de godene utø-
verne søkerer betinget av fysiskemiljøegenskaper,og eventuelt
hvilke fysiske egenskaper i miljøet som betinger de ønskede
godene. Et sentralt spørsmålblir derfor i hvilken grad er det en
sammenhengmellom de goder utøverne mottar og det miljøet
friluftslivet foregår i.

Sammenhengenmellom miljøegenskaperog utbytte er sannsyn-
ligvis forskjellige mellom ulike former for utbytte. Seren på høs-
tingsaktiviteter som bærplukking/ soppsanking m.m. vil de
materielle godene disse aktivitetene gir være sterkt knyttet til
egenskaper i miljøet. Sambandet mellom mer personlige og
sosialegoder og miljøet vil være mer indirekte.

Ulike fagtradisjoner som vektlegger ulike typer av goder har
også ulike syn på betydningen av miljøet for godene. Innen mil-
jøsosiologier det i følge Knopf (1987).en tendens til å vektlegge
de sosialefOrholdeneved miljøet. Miljøet blir den gruppen en er
på tur med, og eventuelt de en møter. Ut fra et slikt perspektiv
får det fysiske miljøet betydning fordi det tilbyr en arena for
sosial interaksjon, bygging av sosiale bånd (Cheek & Burch
1976, referert i Knopf 1987). Også med et slikt perspektivkan
skogbruket ha negative konsekvenserved at den fysiskearena-
en for den sosialeatferden blir endret.

Innen miljøpsykologier det flere forskere som anserat mennes-
ker har et spesielt forhold til naturmiljøet og naturpreg.
Eksemplerer Kaplan & Kaplan (1989), Ulrich (1983), og Knopf
(1987) referererogså til forskere som Bernaldez& Parra(1979),
Wohlwill (1976) og Zube (1976). Disseanser at naturmiljø både
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sanses som noe særegent, og gir bestemte psykologiske effek-

ter. Det er likevel ikke alle naturmiljøer som i samme grad gir

disse effektene. Dersom skogbruket endrer skoglandskapet slik

at de stimulerende miljøegenskapene endres vil det kunne gi

negative konsekvenser for friluftslivet.

Schreyer et. al. (1985) hevder at friluftslivsutøverne søker et mil-

jø som muliggjør den atferden som gir de ønskede kognitive til-

standene. Schreyer et. al. reiser også et annet spørsmål, nemlig i

forhold til hvilken skala eller nivå kan en knytte sammen utøver-

nes behov og egenskaper ved miljøet. Er det slik at de miljømes-

sige forutsetningene for å nå de ønskede tilstandene kan knyt-

tes til mange spesifikke miljøegenskaper, eller er det slik at utø-

verne har et sett mer grove miljøkrav, eksempelvis at for å dra

på padletur trenges en sjø, noe variert landskap, naturpreg,

muligheter for å gå i land? Schreyer et. al. (1985) hevder det sis-

te er tilstrekkelig. Et slikt standpunkt betyr derimot ikke at egen-

skaper i naturmiljøet er uten betydning.

De ulike synspunktene på motivasjon og friluftslivsprosessen har

ulik vektlegging av naturmiljøets betydning. De fleste anser deri-

mot at naturmiljøet har noen betydning, om ikke annet ved at

det tilbyr en sosial arena for utøverne. Dette betyr at alle de uli-

ke tradisjonene anerkjenner at skogbruk kan ha konsekvenser

for friluftslivet.

Tar en utgangspunkt i de oppsummerende punktene til Knopf

(se avsnitt 3.1.1.) er det sannsynlig at skogbruket vil ha ulike
konsekvenser for friluftslivet i ulike naturmiljø, mellom grupper

som utøver ulike aktiviteter i samme miljø, og også ulike konse-

kvenser fra individ til individ. Forskjeller i utøvernes motivasjon

medfører at konsekvensene av skogbruk blir sammensatte og

mangesidig.

3.2 Landskapspersepsjonog kvalitet

Kunnskap om folks kognitive representasjon og verdisetning av

landskapsstimuli er viktige for å vurdere hvor godt egnet et

landskap er for friluftsliv. En måte å begrunne en slik påstand er

å ta utgangspunkt i teorien om begrunnet handling (Fishbein &

Ajzen 1975, Ajzen og Fishbein 1980). Denne teorien ser på

menneskenes handlinger som relativt rasjonelle. Personene tar

beslutninger utfra forestillinger (det Fishbein & Ajzen 1975

(side 12 ) kaller beliefs) om at bestemte handlinger fører til

bestemte utbytter, samt av en evaluering av disse utbyttene.

Utfra en slik teori blir de forestillinger og verdier personene har

av betydning for å forstå atferd. En slik teori binder sammen

personers atferd, den kognitive representasjon av virkeligheten

og utbytte. Personer velger å utøve friluftsliv i en skog utfra

forestillinger om at deres handlinger gir ønskede utbytter.

Et slikt perspektiv inneholder også en verdsettingskomponent,

en verdisetting av ulike utbytter fra handlinger som noe positivt

eller negativt. Fishbein & Ajzen (1975) kaller denne verdiset-

tingskomponenten for holdninger. Andre har en videre defini-

sjon av holdninger hvor verdisettinger (holdningenes affektive

komponent) bare er en av tre komponenter som tilsammen

utgjør holdninger. Verdisetting kan skje på ulike plan, en kan

verdsette utbytter, men man kan også verdsette ulike land-

skapselementer fordi en forestiller seg at disse er med på å gi,

eller danner forutsetninger for å oppnå verdsatte goder.

Verdisettinger benevnes ofte som preferanser. Preferanser inne-

bærer en evaluering av muligheter. Dette knytter preferanser

ikke bare til det affektive, men også til persepsjonsprosessen

(Kaplan & Kaplan 1989, Sjong 1990), og personens kognitive

representasjoner av omgivelsene.

'Gold (1980) definerer begrepet persepsjon omtrent som den

psykologiske funksjonen som gir individene muligheter til å

overføre sansede stimuli til organiserte og sammenhengende

opplevelser. Gold sier videre at persepsjon er en kognitiv pro-

sess, og han beskriver de kognitive prosessene som de psykolo-

giske prosessene hvor mennesker mottar, lagrer og bruker infor-

masjon.

De kognitive representasjonene kan defineres som de fore-

stillinger (beliefs) personene har om omgivelsene. Det har vært

ulike definisjoner og avgrensninger av slike kognitive represen-

tasjoner. En inndeling og presisering er begrepene images og

scemata. Images er bilder av et objekt som kan hentes frem i

bevisstheten. Scemata er det rammeverket som miljøinforma-

sjonen er organisert innen. Den kognitive representasjonen av

omgivelsene er representasjoner av verden slik den oppfattes av

det enkelte individ, og ikke nødvendigvis noe speilbilde av en

objektiv virkelighet. (Walmsley & Lewis 1984). Hvordan dannes

så disse kognitive representasjonene. En tilnærming er "the

transactional - construtivist" posisjonen, som anser at de mentale

representasjonene konstrueres gjennom interaksjon med omgi-

velsene av et aktivt individ.

For å vurdere skogbrukets konsekvenser for friluftslivet er det de

mentale representasjonene av landskap og steder som er av

interesse. Knopf (1987) hevder ut fra en kunnskapsoversikt over

flere fagfelt at personers representasjon av miljøet har følgende

karakteristika:

15



nina utredning 034

Folk konstruerer aktivt sine egne forestillinger om miljøet, og

disse forestillingene inneholder mer informasjon enn den

informasjon miljøstimuliet faktisk gir.

Folks forestillinger om miljøet er høyst personlig og innehol-

der ofte "objektivt" uriktige forestillinger.

Brukshistorien er en viktig faktor for hvordan folk forestiller

seg miljøet. En konstruerer sine forestillinger om miljøet ved

å tolke miljøstimuli ut fra tidligere erfaringer.

Folks forestillinger om miljøet er ofte knyttet til andre forhold

enn de rent fysiske. Knopf hevder at det minst er tre typer av

stimuli som individene bruker til å konstruere sine forestilling-

er om miljøet, nemlig det fysiskemiljøet, det sosialemiljøet
og de aktivitetene som utøves.

Landskapskvalitet
Ikke alle steder gir de samme godene til friluftslivsutøverne, og

utøverne verdsetter ulike miljøer ulikt. En benevnelse som har

vært brukt om hvor "bra" eller "dårlig" landskapet er, er land-

skapskvalitet. Kvalitet er et begrep det er vanskelig (umulig) å

definere på noen objektiv måte. LaPage (1983) hevder at fri-

luftslivsutøvernes grad av tilfredstillelse i forhold til sine behov

og ønsker er den beste målestokken på et rekreasjonsområdes

kvalitet (som rekreasjonsområde).

Iso-Ahola (1980) definerer den subjektive kvaliteten til et rekre-

asjonsområde som sammenligningen mellom forventet kvalitet

på rekreasjonsmiljøet og observert (opplevd) kvalitet på rekrea-

sjonsmiljøet. En slik forutsetning er i overensstemmelse med dis-

krepansteorien (Lawler 1973). Diskrepansteorien sier at i hvilken

grad en person er tilfreds med et utbytte av en handling er

avhengig av forskjellen mellom hva vedkommende forventet

seg, og hva en opplever at en får i utbytte.

Iso-Ahola (1980) fremsetter videre en antagelse om at individe-

ne har to typer forventninger til rekreasjonsområdene, nemlig:

Estetiske forventninger til landskapskarakteristika.

Psykologiske forventninger til de psykologiske utbyttene en

får gjennom å bruke området til friluftsliv.

3.3 Endringer i fritidsbrukernes atferd
og opplevelser som følge av mil-
jøendringer fra skogbruket

Dersom en har et relativt uberørt landskap vil hogst og skog-

skjøtsel endre dette landskapet. Innføring av moderne skog-

brukspraksis i det norske skogbruket medfører endringer fra en
tidligere landskapsform (Nikolaisen 1983). En slik endring vil gi

friluftslivsutøverne andre stimuli og endre landskapets egnethet

for ulike aktiviteter.

For friluftslivet kan en tenke seg ulike konsekvenser av slike mil-

jøendringer. En mulig effekt er en geografisk omfordeling
(displacement) av bruken. Dette skyldes at enkelte brukere får

redusert sitt utbytte så mye at de velger å bruke andre områder.

Samtidig kan nye grupper begynne å bruke området. Dette skyl-

des at nye behov i befolkningen kan ha blitt skapt. Det kan

også være et latent behov i befolkningen, som det nå finnes

en mulighet for å få tilfredsstilt. En annen mulighet er at utø-

verne tilpasser seg. De fortsetter å bruke området, men med

endret utbytte. En siste mulig effekt er substitusjon. Utøverne

fortsetter å bruke området, men endrer atferd. (Anderson &

Brown 1984, Teigland 1986) Disse mulige endringene i bruken

er forsøkt vist i figur 1.

Enkelte ser på disse endringene i brukersammensettingen som

en sosial suksesjon (Jubenville 1981, Jubenville & Becker

1983). I bruken av ordet suksesjon gjøres en analogi med begre-

pet økologisk suksesjon, dvs. endrede miljøforhold fører til at

nye og bedre tilpassede plante- og dyrearter etablerer seg, mens

de opprinnelige artene minsker eller forsvinner. Endringene i

brukersammensettingen må forstås ut fra det forholdet at der-

som miljøet endres, endres også de opplevelsene utøverne får

som utbytte av friluftslivet.

I hvilken grad vil så friluftslivsutøverne endre atferd på grunn av

miljøendringer som skyldes skogbruket. Hvor mye må utbyttet

av friluftslivet i et område endres før utøvere slutter å bruke et

område. Sannsynligvis vil friluftslivsutøverne akseptere miljøen-

dringer opp til et visst punkt før de endrer atferd. Ulike bruker-

grupper kan ha en ulik terskel for å endre bruk. Brukergrupper

som på ulike måter er knyttet til stedet vil sannsynligvis reagere

ulikt. Grad av stedstilhørighet et forhold som kan ha betydning

for hvor fort folk vil endre sitt bruksmønster. Positive effekter av

endringer i skoglandskapet kan også tenkes. Som eksempel kan

nevnes at skogsbilveier kan gjøre områdene tilgjengelig for nye

grupper.
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Førendring i Befolkningen

skoglandskapet

Bruker Brukerikke
skogen skogen

Etter endring i
skoglandskapet

Brukerandre Brukersamme Brukersamme Brukerskog områ- Bruker ikke skog-

skogsområder. skogområde, men område, men med det. området

(Displacemend) med endret opp- annen aktivitet. (Latentebehov,
levelse (Substitusjon) nye behov)

Figur
Effekter for bruksmønsteretav endringer i et skogslandskap.FraTeigland(1986). Effecteson use-patternof change in a forestlandsca-
pe. From Teigland(1986).
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4 Tradisjoneri forskningom
landskapsopplevelseog
landskapskvalitet

4.1 Innledning

Innen forskning av landskapsopplevelse og landskapskvalitet fin-

nes flere ulike tradisjoner. Hensikten med dette kapittelet er å gi

en presentasjon av disse. Begrunnelsen for en slik presentasjon

er at en forståelse av hvilke tradisjoner ulike arbeider er utført

innen også gir et bedre grunnlag for å vurdere de funn ulike

undersøkelser har. Enkelte undersøkelser av hvordan folk vurde-

rer ulike skoglandskap refereres. De viktigste funnene fra disse

undersøkelsene refereres mer utførlig i kapittel 5.

Zube et. al. (1982) inndeler forskningen rundt landskapspersep-

sjon og preferanser etter fire ulike tradisjoner som enten ekspli-

sitt eller implisitt ligger til grunn for forskningen. Disse er:

Ekspert tradisjonen. Denne tradisjonen legger vekt på eva-

luering av landskapets kvaliteter av folk med kompetanse på

landskapskvalitet.

Den psykofysiske tradisjonen. Denne tradisjonen legger

hovedvekten på gruppers eller allmennhetens evaluering av

den estetiske verdien til fysiske egenskaper i landskapet.

Den kognitive tradisjonen. Denne tradisjonen leter etter

personers opplevelse og forståelse av landskapet og dets

komponenter, individenes subjektive representasjon av land-

skapet.

Den opplevelsesbaserte tradisjonen. Her betraktes land-

skapets "verdi" som å være et resultat av opplevelsen av

menneske-landskaps interaksjonen. I interaksjonen menneske
landskap formes begge komponentene av hverandre.

Zube et. al. (1982) drøfter disse tradisjonene ut fra en modell av

landskapspersepsjon (figur 2) som interaksjonen mellom tre

faktorer, nemlig landskap, menneske og utbytte. Han hevder

at tradisjonene 1 & 2 retter hovedoppmerksomheten mot land-

skapet, den kognitive tradisjonen retter oppmerksomheten mot

mennesket, mens den opplevelsesbaserte tradisjon i større grad

retter søkelyset mot interaksjonene mellom modellens tre kom-

ponenter. Disse ulike tradisjonene har hatt noe ulike anvendel-

sesområder, og Zube et. al anser også at de ulike metodene er

egnet til ulike problemstillinger. De ulike tradisjonene har også

delvis noe ulike teoretiske fundament.

Zube et. al. (1982) gir i sin oversiktsartikkel en kvantitativ opp-

summering av antallet arbeider/artikler som er gjort i perioden

1965-80. Han fant at arbeider innen den ekspertbaserte og den

psykofysiske tradisjonen er de mest tallrike. Han bemerker for

den psykofysiske tradisjonen har veksten i antall arbeider vært

sterkest etter midten av syttitallet. Også Daniel & Vining (1983)

har skrevet en metodisk drøtting og klassifikasjon av ulike tradi-

sjoner innen forskning av landskapspersepsjon og kvalitet. Det

er stor overenstemmelse mellom Daniel & Vining's klassifikasjon

og den til Zube et. al. (1982). Forskjellene går i hovedtrekk på at

Daniel og Vining har delt det Zube et. al. kaller ekspert tradisjo-

nen i en økologisk og en formal-estetisk tradisjon. Disse to tradi-

sjonene har sitt utspring i ulike fagdisipliner, nemlig

økologi/naturvitenskap og kunstvitenskap/landskapsarkitektur.

Zube et al (1982) ser også denne distinksjonen, men velger å

legge vekt på at begge tradisjonene baserer seg på ekspertvur-

deringer. De to klassifikasjonene har også noe ulik navnsetting.

Daniel & Vining (1983) kaller den kognitive tradisjonen for den

psykologiske, og den opplevelsesbaserte for den fenomenolo-

giske.

Landskap

Utbytte

Figur 2
Modell over landskapspersepsjon.- Model of lanscapepercepti-
on. ,ube et aL 1982.)

• MP•enneske
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4.2 Eksperttradisjonen

Denne tradisjonen retter søkelyset mot landskapet, og forsøker
å klassifisere landskapet etter vurderinger av dets kvalitet.

Eksperttradisjonen tar utgangspunkt i at trenete eksperter er i

stand til på objektivt grunnlag å analysere landskapskvalitet, og

at de kan utrykke denne på en slik måte at den kan benyttes

landskapsdesign. Eksperttradisjonen baseres på to ulike faglige

utgangspunkt, nemlig et økologisk/biologisk, og et formaleste-

tisk kunstbasert utgangspunkt. Dette gjenspeiles også i hvilke

faggrupper som i stor grad finnes innen denne tradisjonen,
nemlig biologer, økologer, naturvitere og landskapsarkitekter.
Dersom en skal vurdere konsekvensene av skogbruk for frilufts-

livsutøverne kan denne tradisjonen ha enkelte svakheter.

Ekspert tradisjonen kartlegger landskapskvaliteten ut fra

bestemte kriterier. De kriteriene som benyttes deduseres av

eksperten ut fra a "priori" antagelser. Innen tradisjonen har

skjønn i varierende grad påvirket valget av kriterier og vurde-

ringen av landskapenes kvaliteter.

Daniel & Vining (1983) vurderer validiteten til formal-estetiske

vurderinger ved å sammenligne om slike vurderinger av land-
skapskvalitet stemmer overens med allmennhetens vurderinger.

Ulike undersøkelser gir ikke entydig støtte til at et slikt samsvar

eksisterer (Daniel & Vining 1983, Arthur 1977). Daniel & Vining

(1983) hevder at det i større grad finnes slikt samsvar mellom

økologiske vurderinger som går på grad av naturlighet. En god
del forskning tyder på at folk foretrekker landskap med natur-

preg fremfor menneskeskapt landskap (Ulrich 1983, Kaplan &

Kaplan 1989).

Som eksempel på en økologisk basert tilnærming til landskaps-

kvalitet nevnes Leopold's (1969, referert i Daniel & Vining

1983) "uniqueness ratio". Leopold tar utgangspunkt i en filoso-

fisk antagelse om at et unikt landskap er mer betydningsfullt for

samfunnet enn et alminnelig landskap. Gjennom bruk av elve-

landskap i flere stater i vestre USA utvikler han en unikhetsin-

deks. Indeksen er sammensatt av rangeringer langs 46 ulike

dimensjoner som måler en rekke økologiske og bruksmessige

faktorer som turbiditet, algeinnholdet i vannet, dyreliv m.m

Som eksempel på en formalestetisk tilnærming kan nevnes "the

Visual Management System" (VMS). Dette er en metodologi

utViklet for å evaluere estetiske landskapsressurser som et ledd i

arealforvaltningen. Systemet er utviklet av Litton (1968, refert i

Daniel & Vining 1983), og tar utgangspunkt i at landskapskvali-

tet er knyttet til storformasjonene i landskapet, variasjon (knyt-

tet til form, farge, linjer og tekstur) og landskapets relative

betydning som visuellressurs og rekreasjonsressurs. Landskap-
ene klassifiseres etter om det bør bevares eller modifiseres.

Et annet eksempel på estetisk-formal Qurdering er Litton's

(1974) artikkel hvor han diskuterer begrepet visuell sårbarhet i

forhold til skog landskap. Litton tar utgangspunkt i at inngrep

endrer skoglandskapet. Graden av visuell sårbarhet drøftes i for-

hold til ulike landskapstyper, kanter, høydeplassering m.m. I

drøfitingen fastslår Litton at inngrep som hogstflater vil være

mer synlig i enkelte landskapsformasjoner enn andre. Som

eksempel kan nevnes at hogstflater som barberer de åskanter
som danner horisonten vil være mer synlig enn hogstflater som
ligger lavere i terrenget.

Litton's (1974) drøfting av visuell sårbarhet er et eksempel som

kan brukes for å drøfte svakhetene og styrken til eksperttradi-

sjonen. Litton har i sin artikkel ikke drøftet om de kriteriene han

bruker gjenspeiler preferansene til de som bruker skogområde-

ne til rekreasjon. Det er derfor ikke sikkert at kriteriene han har

valgt fanger inn de endringene fra skogbruket som utøverne vil

reagere mot. Til forsvar for eksperttradisjonen kan det imidlertid

hevdes at det er umulig å gjennomføre undersøkelser av rekrea-
sjonsbrukernes preferanser i alle områder hvor en skal vurdere

landskapets kvaliteter som rekreasjonsområde. Det kan derfor
være kostnadseffektivt å benytte seg av ekspertvurderinger,

men disse vurderingsteknikkene bør da være utarbeidet på

grunnlag av kunnskap om hvordan rekreasjonsbrukerne oppfat-
ter landskapskvalitet.

4.3 Den psykofysisketradisjonen

4.3.1 Innledning

Psykofysiske studier ser på preferansene til bestemte fysiske

egenskaper i landskapet. Med det menes at en kobler målinger

av preferanser med objektive mål av fysiske elementer i landska-
pet. Preferansemålingene kan enten fokusere på en dimensjon i

landskapet som for eksempel areal skog skadet av insektangrep

(Buhyoff & Leuschner 1978, referert i Daniel & vining 1983), eller

forsøke å bruke flere ulike landskapsvariabler for å predikere

landskapspreferanser (Arthur 1977). (Etter Daniel & Vining 1983)

Metodisk kan landskapssvariablene en bruker i prediksjonsmo-

dellene defineres i fotografiske termer (andel som en landskapse-

genskap dekker av et foto), eller defineres ut fra målbare aspek-

ter ute i terrenget der bilde ble tatt (Daniel & Vining 1983).

19



nina utredning 034

Innen den psykofysiske tradisjonen måles responsen på land-

skapsstilmuli langs en dimensjon. De mest brukte er landskaps-

kvalitet, landskapsskjønnhet (scenic beauty), men også andre

dimensjoner er benyttet (Daniel & Vining 1983). Hultman (1983)

bruker dimensjonen vurdert egnethet for friluftsliv i sin under-

søkelse. Typisk for tradisjonen er også at relasjon mellom land-

skapsstimuli og perferanserespons avledes gjennom empiriske

utledninger, selv om en kan ha hatt enkelte forhåndsantagelser.

Innen denne tradisjonen har en rekke ulike metoder vært benyt-

tet. Metodene har i hovedsak vært knyttet til vurdering av bil-

der, eller vurdering av landskap i felt. Vurdering av bilder kan

eksempelvis skje ved at respondentené parvist sammenligner bil-

der (Buhyoff et. al. 1978), at respondentene vurderer bilder

etter bestemte rangeringsskaler (Daniel & Boster 1976) eller sor-

tering av bilder i flere bunker, hvor det er knyttet en verdi til de

ulike bunkene (brukt av blant andre Hultman 1983), Enkelte har

i tillegg brukt sortering av kort med ord (som rådyr, stillhet og

mygg). Sorteringen har skjedd etter samme metode som ved

sortering av bilder (Koch & Jensen 1988). Ved modellbygging

blir preferansemålene sammenlignet med fysiske mål på bildet

(som Brush & Shafer 1976) eller ute i terrenget der fotoene er

tatt (Ribe 1990).

Ulike problemstillinger tas opp innen den psykofysiske tradisjo-

nen. Mange av arbeidene er forvaltningsrelaterte. En forsøker å

bygge prediksjonsmodeller over hva allmennheten, rekreasjons-

brukere eller andre målgrupper opplever som et vakkert land-

skap. Hensikten med slike modeller er å benytte dem som ret-

ningslinjer i skjøtselen av landskapet. Innen enkelte arbeider tas

mer spesifikke problemstillinger opp, eksempelvis problemstil-

linger om hvordan ulik informasjon påvirker preferansene til et

landskap. En rekke av arbeidene tar spesifikt opp problemstil-

linger rundt hvordan hogst og skogskjøtsel virker på opplevd

landska pskvaIitet.

4.3.2 Prediksjon av preferanser til ulike skogmiljø

Innen den psykofysiske tradisjonen er det vanligvis et mål å

bygge nøyaktige og pålitelige modeller for å predikere prefe-

ransene til bestemte landskap. Mange av disse modellene er

matematiske modeller hvor en utfra landskapets fysiske egen-

skaper ved hjelp av en formel predikerer preferansene til et gitt

landskapsutsnitt. En legger hovedvekten på prediksjon, mens

det ofte blir et teoretisk "sort hull" (Ribe 1989, Ruddel et. al.

1989). Svakhetene ved slike prediksjonsmodeller er at de i liten

grad er generelle. For nye miljøtyper og/eller brukergrupper må

ofte nye prediksjonsmodeller utarbeides. Fordelene med psyko-

fysiske modeller er at de kan relateres direkte til forvaltnings-

praksis, eller til bestandenes naturlige dynamikk (Ruddel et. al.

1989).

Buhyoff et. al. (1986) satte opp følgende kriterier som en god

prediksjonsmodell bør oppfylle:

De egenskapene ved skogbestanden som relateres til "land-

skapsskjønnhet" må identifiseres på en kvantitativt menings-

full måte. Dette betyr at prediktorer på "landskapsskjønn-

het" må defineres i standardiserte fysiske variabler slik som

artsfordeling, tretetthet, bestandsalder, stammetykkelse eller

lignende parametre.

Prediktive modeller må være gyldige'i forhold til bestandsdy-

namikk. De må ikke predikere i forhold til en statisk bestand,

men fange inn de endringene i "landskapsskjønnher som

blir resultatet av naturlige eller manipulerte endringer.

Disse kriteriene for psykofysiske modeller som Buhyoff og med-

arbeidere setter opp skal sikre at modellene nettopp blir

anvendbare i en ressursforvaltningssituasjon.

Flere slike modeller for en rekke naturtyper er utarbeidet.

Følgende kan nevnes:

Brush & Shafer (1976) har utvilket en modell for prediksjon av

folks preferanser til ulike landskap. Modellen er utviklet ved at

respondenter har rangert bilder. Modellen baserer seg på en
ruteinndeling av bilder. Selve evalueringen av bildene benytter

tre soner; en nærsone, en mellomsone og en fjernsone. Tre

typer av landskapsegenskaper benyttes, nemlig viktigste vegeta-

sjon, områder med lite vegetasjon og vann.

Ribe (1989) forsøker å utvikler en regional modell for nordlig

bredbladet løvskog (i USA). Han kritiserer tradisjonell psykofysisk

modellbygging for å bygge modeller som er knyttet til bestemte

skog og landskapstyper, og ikke er generaliserbare. Han kritise-

rer også tradisjonell psykofysisk forskning for å bygge modeller

som er uten teoretisk forankring. Ved hjelp av flere undersøkel-

ser på flere ulike lokaliteter utvikler Ribe en generell modell for

prediksjon av "landskapsskjønnhet" for Nord-Amerikansk var-

mekjær løvskog. Han finner at døde og kantede trær, trærnes

tetthet, store trær og spesielle iøynefallende miljøegenskaper er

viktige faktorer som påvirker landskapskvaliteten. Med henhold

til tettheten av trestammer finner han at det sannsynligvis finnes

en optimal tetthet, men at denne varierer mellom ulike typer av

skoglandskap.
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Arthur (1977) prøver ut tre prediksjonsmodeller for opplevd

landskapsskjønnhet i "Ponderosa" furuskog i Arizona. Det bru-

kes ulike typer kvantitative landskapsvariabler i de tre modelle-

ne. Hensikten er å finne ut hvem av modellene som er mest

effektive. De ulike modellene bygger på fysiske parametre knyt-

tet til skogen, skogens visuelle aspekter og parametre som kan

knyttes til skogskjøtsel. Artur fant at den modellen som benytter

mer visuelle variabler hadde høyest prediksjon, mens den som

vektla de fysiske egenskapene hadde lavest prediksjon. Alle

modellene hadde likevel relativt stor prediksjonskraft, og Arthur

vurderer modellen som kan knyttes direkte til skogskjøtselen

som best, fordi den er mest nyttig i en forvaltningssituasjon.

Buhyoff et. al. (1982) utvikler to interessante modeller for pre-

diksjon av landskapsskjønnhet i skog med insektskader. I under-

søkelsen brukes to utvalg. Det ene var informert om insektska-

dene og deres innvirkning. Det andre utvalget viste ikke noe om

insektsangrepene eller deres konsekvenser for skogen. De uin-

formerte var nøytrale eller positive til bildene som viste insekts-

skader. De informerte hadde en mer negativ reaksjon på

insektsskadene. Buhyoff et. al utviklet to ulike prediksjonsmo-

deller for de to gruppene.

Buhyoff et. al. artikkel er interessant fra minst to synsvinkler. For

de første viser den effektene av rekreasjonsbrukenes kunnska-

per på hvordan de opplever landskapet. Det som etter min

mening også gjør artikkelen interessant er bruken av ulike pre-

diksjonsmodeller for ulike grupper. Dette kan være en interes-

sant metode også i andre situasjoner. Eksempelvis kan en lage

ulike prediksjonsmodeller for ulike brukergruppers opplevelse av

skogbrukslandskapet.

Eleftheriadis & Tsalikidis (1990) har gjennomført en undersøkel-

se av preferansene til kystskog i Hellas (allepo furu), og har som

et ledd i denne undersøkelsen utviklet flere prediksjonsmodeller

for landskapskvalitet. Eleftheriadis & Tsalikidis anbefaler at ulike

modeller benyttes etter formål og type landskap som skal forval-

tes. E[eftheriadis & Tsalikidis fant at variabelen sjø var den beste

prediktor for opplevd landskapsskjønnhet. Andre fysiske ele-

menter som andelen himmel, og arealbruksvariabler som jord-

bruksland, strand, veier og bebygd areal var også gode predik-

torer. Variabler som gikk på skogbesta.ndenes egenskaper var

ikke gode prediktorer.

4.3.3 Andre arbeider

antall vindfall, mengde hogstavfall m.m.). Flere ulike miljøvaria-

bler bygges sammen til en (eller flere) prediksjonsmodeller.

Mange arbeider innen den psykofysiske tradisjonen nøyer seg

med å relatere preferanser til miljøvariablene separat, eller bare

behandle et begrenset sett av variabler. Følgende slike arbeider
kan nevnes:

Cook (1972) benyttet parvis sammenligning for å undersøke

preferansene til ulike enkelttrær. Undersøkelsen ble utført med

bilder fra stier og rekreasjonsområder i New York og

Pennsylvania. Undersøkelsen avdekker høye preferanser for trær

med høy (virkesmessig) kvalitet. Likevel er bildet noe mer nyan-

sert. Forhold som attraktiv bakgrunn, flere kvister, rettere stam-

me og balanserte trær var forhold utøverne hevdet påvirker

deres preferanser.

Kenner & McCool (1985) har undersøkt effekten av tynning på

landskapets attraktivitet. Undersøkelsen var basert på evaluering

av "ponderosa" furubestander. Undersøkelsen fant signifikante

forskjeller som tyder på at tynning kan ha positive effekter på

opplevd landskapsskjønnhet. Undersøkelsen fant også at hogstav-

fall på bakken gir negative effekter på personenes preferanser.

Også i Norden er undersøkelser innen den psykofysiske tradisjo-

nen blitt benyttet i studier av preferanser til skoglandskap. Som

eksempler kan nevnes Koch & Jensen (1988) undersøkelse av

"Befolkningens ønsker til skovenes og det åbne lands udfor-

ming", Hultman (1983) undersøkelse av "Allmänhetens bedörn-

ning av skogsmiljbers lämplighet för friluftsliv" og Haakenstad

(1972) "Skogbehandling i et utfartsområde, en opinionsundef-

søkelse om Oslomarka".

Koch & Jensen (1988) benyttet bilder og plansjer med ord

(eksempler er stillhet, rådyr, mygg) for å undersøke holdningen

til landskapsegenskaper. Det ble benyttet en kombinasjon av

postal spørreskjema og personlig intervju. Noe ulik undersøkel-

sesdesign ble brukt i de to ulike delundersøkelsene.

Hultman (1983) gjennomførte en landsomfattende undersøkel-

se av ulike skogmiljøs "lärnpligher for friluftsliv. Undersøkelsen

ble utført ved at respondenten sorterte 28 svarthvit foto i syv

bunker. Sorteringen skjedde etter en 7 delt poengskala hvor

fotoene i de enkelte bunkene fikk samme poengsum. Det ble

så regnet ut en gjennomsnittlig poengsum for de ulike bildene.

Respondentene som deltok i undersøkelsen fikk i tillegg også en

del spørsmål om sitt friluftsliv og sine holdninger til skogmiljøet.

Matematiske prediksjonsmodeller er vanligvis multivariate Haakenstad's (1972) undersøkelse fra Oslomarka hadde et noe
(består av flere variabler som eksempelvis tettheten av ungtrær, annet design. Undersøkelsen ble utført ute i felt. Undersøkelsen
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ble utført ved at friluftslivsutøvere ble stoppet ute i felt, og anvist

et landskapsutsnitt de skulle bedømme. Ni landskapsutsnitt ble

bedømt, som skulle representere tre ulike hogstteknikker. Som et

ledd i undersøkelsen ble det også utført en spørreundersøkelse

blant hele befolkningen i Oslo. Ogs4 denne spørreundersøkelsen

hadde spørsmål om holdninger til skogmiljøet.

Den psykofysiske tradisjonen har produsert en rekke arbeider

som tar opp ulike temaer rundt personers preferanser til skog-

miljøet. Mange av disse er også rettet mot forhold rundt miljø-

konsekvensene av skogbruket. Majoriteten av de utenlandske

undersøkelsene som vi har fått tak i til denne litteraturstudien

stammer fra USA. Dette er nok et resultat av at det i USA er

gjennomført mange slike undersøkelser (både i antall og sam-

menlignet med andre land). En skal likevel ikke se bort fra at

bedre tilgjengeligheten til engelskspråklige arbeider også har

påvirket dette forholdet.

4.4 Den kognitive tradisjonen

Denne tradisjonen fokuserer på meningen til landskapet, på de

affektive og kognitive responsene landskapet gir den som

betrakter skogen (Daniel & Vining 1983). Tradisjonen betrakter

de mentale representasjonen som personene lager seg utfra mil-

jøinformasjon (Zube et. al. 1982).

I steden for å definere landskapskvalitet utfra miljøegenskaper,

så referer tradisjonen til de følelser og opplevelser personene

som bebor, besøker eller betrakter landskapet har. Et høykvali-

tetslandskap blir derfor et landskap som gir positive følelser slik

som sikkerhet, avslapping, varme, frihet og glede. Et landskap

med lav kvalitet blir et landskap som gir negative følelser som

stress, frykt, usikkerhet, begrensninger, m.m. (Daniel & Vining

1983.)

Fra et teoretisk synspunkt inneholder/brukes tradisjonen av flere

retninger, fra de.som har et evolusjonistisk synspunkt til de som

vektlegger betydningen av kultur og personligheten for persep-

sjonen. Et arbeide som bygger på det evolusjoistiske perspekti-

vet er R. Kaplan & S. Kaplan's informasjonsbehandlingsteori

(Kaplan 1975, 1979) som relaterer landskapspreferanser til

behovet for å forstå og bli stimulert av landskapet (et slikt behov

ses på som en fordel i "kampen for tilværelsen"). Ulrich (1983)

fremlegger et noe annet teoretisk syn som legger vekt på de

følelsesmessige reaksjonene. Også dette legger vekt på å knytte

følelsmessige reaksjoner til biologiske forhold. Penning-

Rowsell's (1979) undersøkelser av betydningen av gruppers

verdinormer er et eksempel som vektlegger betydningen av kul-

turelle forhold. I forhold til opplevelse av landskapskvalitet vil

ofte skillet mellom disse teoretiske retningene få betydning for i

hvilken grad en vektlegger forskjeller eller likheter i ulike grup-

per preferanser.

Også innen den kognitive tradisjonen brukes vurdering av land-

skapsbilder og landskap. Tradisjonen skiller seg imidlertid meto-

disk fra den psykofysiske ved at respondentene vurderer land-

skapet utfra en rekke skalaer som tilsammen skal gi et inntrykk

av personenes oppfatninger av og følelser til landskapet (Daniel

& Vining 1983).

Den kognitive tradisjonen har et stort spenn av ulike typer av

arbeider, både teoretisk og metodisk. Som eksempler kan føl-

gende arbeider nevnes:

Kaplan (1979) presenterer i en artikkel sin "informasjonsbe-

handlingsteori". Kaplan tar utgangspunkt i at individene

betrakter et landskap utfra hva landskapet har å tilby dem.

Kaplan ser på persepsjon ikke bare som innsamling av informa-

sjon om landskapet, men også om de muligheter dette landska-

pet gir. Kaplan ser på persepsjon i et utviklingshistorisk perspek-

tiv. Han fremhever at individer (fra et overlevelsessynspunkt) har

behov for å kunne identifisere og foretrekke miljøer de funksjo-

nerer godt i. Kaplan poengterer også at menneskenes persep-

sjon og preferanser ikke nødvendigvis er tilpasset de funksjoner

en møter i dagens tilværelse, men de funksjoner menneskene

møtte under sin utviklingshistorie. Kaplan fremhever to "funk-

sjoner" i individenes persepsjon av landskapet, nemlig forståel-

se og engasjement. Også dette begrunner han ut fra et utvik-

lingsteoretisk perspektiv. Kaplan hevder at disse to hensiktene

ikke nødvendigvis står i motsetning til hverandre.

Kaplan (1979) fremhever at individene synes å reagere på miljø-

et i to ulike måter. Individene reagerer i forhold til visuelle stimu-

li et to dimensjonalt mønster, og som et tre dimensjonalt

rom. Kaplan kaller forstålseskomponenten i forhold til det todi-

mensjonale mønsteret for sammenheng (coherence), og enga-

sjementskomponenten for kompleksitet. Kaplan hevder at det

er lettere å fatte et komplisert bilde dersom en kan organisere

elementene i bildet inn i et begrenset antall overordnede møn-

ster. Kaplan hevder også at et bilde som er variert eller kompli-

sert vil virke mer engasjerende enn et enklere bilde. Det vil være

mer å engasjere seg i. I forhold til det tredimensjonale rommet

kaller Kaplan forståelseskomponenten for lesbarhet (legibility),

og engasjementskomponenten for mystikk (mystery). Begge dis-

se komponentenesgår på den usikkerhet dybden fører inn i tolk-

ningen av det tredimensjonale rom. Lesbarheten til et synsinn-

trykk går på hvor lett en kan tolke informasjon om landskaps-
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rommet. Mystikk derimot går på i hvilken grad landskapet gir

løfte om mer informasjon dersom en fortsetter videre innover i

landskapet. Som eksempel på mystikk i et skoglandskap kan

nevnes en svingete sti. I en svingete sti vil en få nye synsinntrykk

dersom en fortsatte videre innover.

S. og R. Kaplan har utviklet og forbedret teorien om informa-

sjonsbehandling utfra langvarig forskning om landskapspersep-

sjon og landskapspreferanser3). Arbeidene til S. & R. Kaplan

vektlegger teoribygging, men de kan være anvendbare i forhold

til problemstillingen friluftsliv skogbruk. Kaplan & Kaplan (1989)

ser persepsjon og preferanser som to nært sammenbundne for-

hold. Kaplan & Kaplan (1989) rapporterer blant annet preferan-

ser for landskapsutsyn som inneholder mye "mystikk" . I skog

betyr dette at folk sannsynligvis vil ha preferanser for landskaps-

elementer som eksempelvis stier som går i buer og lysninger i

tett skog.

Herzog (1984) utførte en undersøkelse av persepsjon og prefe-

ranser til åker og skog. Hensikten var å identifisere typer av mil-

jø, og de typer av inneholdskategorier som ligger bak preferan-

sene. I undersøkelsen ber Herzog respondentene om å gi 100

bilder rangeringspoeng for preferanse, og for 6 variabler som

går på det meningsinnhold respondentene tillegger landskapet

(identifisering, sammenheng, romligheten, mystikk og bakkens

tekstur). For å gruppere hvilke landskapsdimensjoner respon-

dentene oppfattet ble bildene ved hjelp av faktoranalyse grup-

pert i tre dimensjoner. Den dimensjonen som i snitt skåret høy-

est på preferanseskalaen var dimensjonen kalt "store trær".

Denne dimensjonen var dominert av glissen skog med store tær.

Majoriteten av bildene i klassen viste også en tydelig sti som

gikk gjennom skogen. For de to andre landskapsdimensjonene

var preferanseskåret i snitt omtrent likt. De andre dimensjonene

var bilder tatt fra en lysning mot skogen, og bilder tatt fra sko-

gen mot en lysning. Herzog fant at for landskapsdimensjonen

store trær var variablene identifiserbarhet og mystikk positivt

korrelert og romlighet negativt korrelert til preferanse. For

dimensjonen som inneholdt bilder tatt fra en lysning mot sko-

gen var identifiserbarhet, sammenheng og romlighet positivt

korrelert mot preferanser. pen tredje dimensjon hadde ingen

klare sammenhenger mellom preferanser og inneholdsvariable-

ne.

Ruddell & Hammitt (1987) har utført en undersøkelse for å ana-




lysere personers reaksjoner på ulike typer av kantsoner mellom


skog og englandskap. Teoretisk tar arbeidet utgangspunkt i en

3) Someksemplerkan følgendereferansernevnes:Kapian& Wendt 1972,
Kaplan1977.

teori om at slike kantsoner tilbyr en mulighet til å se uten å bli
sett ("the Prospect Refuge Teori"). Teorien begrunner et behov

for å se uten å bli sett utfra et utviklingshistorisk perspektiv,

hvor en slik preferanse ga større overlevelsessannsynlighet.

Ruddell & Hammitt fant at folk foretrakk utsyn hvor betrakteren
var plassert i utkanten av engen nær kanten av skogen. Minst

foretrukket var utsyn der tilskueren var plassert midt på en stor

eng, og så mot en fjern skogkant. Ut fra sine funn konkluderer

Ruddell og Hammitt at teorien som fremhever betydningen av å

se uten å bli sett er en for enkel teori til å forklare miljøpreferan-

sene i forhold til skogkantmiljøer. Ruddell & Hammitt foreslår å

forbedre teorien ved legge vekt på den symbolske fluktmulighe-

ten den nærliggende skogkanten gir, samtidig som englandska-

pet gir oversikt (over eventuelle farer).

Ulrich (1983) fremsetter en teori for estetiske- og følelses-

respons ovenfor naturmiljøet. I denne teorien betrakter han

følelser (affekt) og kognisjon som to uavhengige men sammen-

bundne systemer. Ulrich hevder at dersom den følelsesmessige

responsen på et landskapsstimuli er sterk vil den følelsesmessige

responsen overskygge den kognitive vurderingen av stimuliet.

Ulrich anser likevel at den følelsesmessige responsen på et land-

skapsstimuli vil kunne påvirkes av personenes (kognitive) vurde-

ring av stimuli. Også Ulrich vektlegger de biologiske og utvik-

lingshistoriske perspektivene i forhold til følelsesrespons, men

Ulrich ser ikke bort fra betydningen av tidligere erfaringer og

kulturell påvirkning.

I sitt arbeide vurderer Ulrich også hvordan folk faktisk reagerer

på miljøstimuli. Utfra vurderingen av eksisterende funn og teori

setter han opp følgende punkter som han mener predikerer per-

soners landskapspreferanser:

Kompleksiteten er moderat til høy.

Kompleksiteten har strukturer som gir et fokuspunkt eller

ordnet mønster.

Landskapet har et moderat til høyt nivå av dybde. Med dybde


mener Ulrich forhold som lysninger, synslengde, åpenhet.

Bakkeoverflaten er relativ homogen og vurderes som hen-

siktsmessig for bevegelse.

Signal om at ny informasjon er rett utenfor synsvidden (det

Kaplan (1979) kaller mystikk).

Tegn på trussel er minimal.

Acking og Sorte (1973) utførte en serie undersøkelser for å teste

en hypotese om at opplevelsene miljøet gir kan beskrives gjen-

nom et begrenset antall faktorer eller dimensjoner. Hypotesen

ble testet ved at grupper av personer brukte semantiske ord til å

beskrive ulike miljø. Miljøene ble vist respondentene gjennom
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lysbilder, store modeller og ute i terrenget. Resultatene ble

behandlet statistisk ved bruk av faktoranalyse. Undersøkelsene

viste at respondentene beskrev sine opplevelser av landskapsmil-

jø langs følgende åtte dimensjoner: Kompleksitet, behagelighet,

enhet, lukkethet, potensiale, sosial status, affeksjon, og origina-

litet.

4.5 Den opplevelsesbasertetradisjo-
nen

Den opplevelsesbaserte eller fenomenologiske tradisjonen foku-

serer på menneske-landskapsinteraksjonen. Tradisjonen går i

detalj inn i de enkelte person-landskapsrelasjonene og deres -

innhold. Tradisjonen vektlegger det subjektive i avgrensingen av

hva som er viktige landskapstrekk, og fremhever det unike i den

enkelte persons møte med naturmiljøene. Tradisjonen har ikke

vært interesert i å identifisere spesifikke landskapselementers

kvalitet men å "forstå" personenes interaksjon med og opple-

velse av landskapselementene.

Typiske metoder for den opplevelsesbaserte tradisjonen er per-

sonlige dybdeintevju, bruk av dagbøker og andre i hovedsak

kvalitative metoder. Intervju kan enten skje ute i felt, men mest

vanlig er å få respondenten til å huske tidligere opplevelser. Det.

å be personer tegne skisser av bestemte landskap, eller å få dem

til å tegne mentale kart er også teknikker som har vært brukt

innen denne tradisjonen. (Daniel & Vining 1983.) Innen denne

tradisjonen har også enkelte analysert billedlig eller skriftlig

kunst for finne utrykk for interaksjonen menneske-landskap

(Zube et. al. 1982).

I arbeidet med litteraturstudiet fant jeg få arbeider knyttet til

denne tradisjonen. Daniel & Vinning (1983) nevner Kevin

Lynch's (1960) "The image of the city", hvor Lynch drøfter per-

soners persepsjon av urbane steder. Zube et. al. (1982) nevner

•arbeider av blant andre David Lowenthal. Som et eksempel på

Lowenthal's (1975) arbeider kan artikkelen "Past time, present

place: Landscape and memory" nevnes.

I arbeidet med litteratursøket fant jeg bare ett arbeide innen

denne tradisjonen som var knyttet til interaksjonen menneske-

skog. Oraug et. al. (1974) bruker analyse av fotografier, teg-

ninger og litteratur med motiver fra skog generelt og Oslomarka

spesielt for å finne utrykk for mulige forventninger til

Oslomarkas rekreasjonsmiljø. Undersøkelsen tar utgangspunkt

hvilke opplevelsesaspekter skriftlig og billedlig kunst gir utrykk

for. Oraug et. al. analyserer de ulike kunstneriske arbeidene ut

fra opplevelsesdimensjoner som rom, variasjon, tid, påvirkning,

originalitet og emosjon. Oraug et. al. bruker denne metoden

fordi de ser de ulike kunstneriske arbeider delvis som en formid-

ler av forventninger/holdninger/normer til leserne, dels som

utrykk for de forventninger og holdninger til skogmiljø generelt

og Oslomarka spesielt som er knyttet til den norske kulturen.

Hensikten med Oraug et. al. sitt arbeide er å undersøke i hvilken

grad disse forventningene stemmer overens med det skogbruks-

landskapet friluftslivsutøverne finner igjen ute i skogen.

Desverre har denne sammenligningen blitt noe subjektiv. En slik

rntode som Oraug et. al. benytter er nok ikke representativt for

flertallet av arbeidene innen den fenomenologiske tradisjonen.

Arbeidet er derimot heller ikke helt atypisk. Zube et. al. (1982)

nevner analyse av skjønnlitteratur som en metode som brukes

innen den fenomenologiske tradisjonen.

4.6 Envurdering av de ulike tradisjo-
nene

De ulike tradisjonene for vurdering av landskapskvalitet har alle

svake og sterke sider. Ekspert tradisjonen er relativt kostnadsef-

fektiv, og kan være hensiktsmessig dersom den anvendes ut fra

kunnskap om hva eventuelle målgrupper anser som landskaps-

kvalitet. Tradisjonen kan derimot etter min mening ikke benyttes

i forskning om personenes landskapsopplevelse.

Styrken til den psykofysiske forskningstradisjonen er metodens

anvendbarhet i forhold til forvaltningen. Metoden måler perso-

ners verdisetting av ulike fysiske landskapsegenskaper. Disse

verdisettingene kan så danne et grunnlag for hvordan en velger

å forvalte områdene.

Det er likevel enkelte begrensninger knyttet til den psykofysiske

tradisionen. Gyldigheten til arbeidene innen tradisjonen begren-

ses av den endimensjonale måling av respons på landskapssti-

muli. Dersom hensikten er å kunne predikere preferanser i for-

hold til grad av landskapskjønnhet kan angrepsvinkelen ha god

validitet. Dersom hensikten med undersøkelsen er å predikere

atferd i en bestemt type landskap, eller mulige goder som ulike

landskaper gir rekreasjonsbrukerne, kan validitetsproblemet

være noe større (Daniel & Vining 1983).

Det er også begrensinger på hvilke generaliseringer en kan gjøre

ut fra psykofysiske modeller. En kan ikke benytte prediksjons-

modellene til å predikere preferanser til landskap med andre

landskapsegenskaper enn det landskapet modellen ble utarbei-

det fra. Dette har sin bakgrunn i de psykofysiske modellenes

mangel på teoretisk fundamentering. Tilnærmingen prioriterer

prediksjon fremfor forklaring. (Ribe 1990.)
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Psykologiske modeller vektlegger teoretisk forklaring av indivi-

denes vurdering av miljøet. Tilnærmingen forsøker å beskrive

hvordan folk evaluerer og organiserer visuell informasjon, og

hvordan tidligere erfaringer påvirker denne prosessen.

Svakheten med denne tilnærmingen er at den er lite anvendbar

for praktisk prediksjon av konsekvensene av landskapsforvalt-

ning (Ruddell et. al. 1989). Dette problemet kommer av den

abstrakte natur til mange av de variablene som benyttes i den-

ne typen modeller. Som eksempel kan nevnes begrepene lese-

lighet og mystikk (Kaplan & Kaplan 1989). Det er vanskelig å

omforme disse variablene til målbare standarder det kan forval-

tes etter.

Ruddell et. al. (1989) forsøker å bygge en bro mellom den psy-

kofysiske og den kognitive tradisjonen. Han deduserer variablen

visuell penetrasjon som er en fysisk målbar variabel, utfra to psy-

kologiske teorier. Med visuell penetrasjon menes enkelt sagt

synsrekkevidde (eksempelvis hvor langt inn i en skog en kan se

fra et punkt før trærne helt stenger utsikten). Denne variablen

tester Ruddell et. al så etter tradisjonelle psykofysiske metoder,

og finner at den har stor prediksjonsverdi for landskapspreferan-

sene. Ulrich (1983) kommenterer også indirekte forholdet mel-

lom de to tradisjonene i en kommentar til Daniel & Schroeders

(1979) modell for prediksjon av preferanser til skogmiljøet (som

han berømmer). Ulrich hevder at variabler i modellen som ned-

fallende trær, kvist og treavfall på bakken m.m. egentlig er "sur-

rogater" for landskapskompleksitet. Ulrich sier likevel at en

modell som den til Daniel & Schroeder er nyttig i et forvaltnings-

perspektiv, fordi den relaterer preferansene direkte til landskaps-

egenskaper som kan påvirkes av forvaltning og skogbruk. Det

behøver derfor ikke være motsetning mellom psykofysiske og

kognitive modeller. I noen situasjoner kan psykofysiske modelier

være velegnet, mens det i forhold til andre problemstillinger kan

være riktigere benytte kognitive modeller.

En annen fordel med kognitive metoder er at en kan unngå den

endimensjonale målingen som den psykofysiske tradisjonen

bygger på. Gjennom å undersøke hvordan folks forestillinger

om ulike miljøer kan en få et bilde av hvordan individene vurde-

rer landskaget i forhold tii ulike typer aktiviteter og situasjoner.

Den opplevelsesbaserte tradisjonen fokuserer på den enkelte

interaksjon mellom menneske og miljø. Dette betyr at denne

tradisjonen vil kunne fange inn hvordan personene opplever

landskapet mens de utøver bestemte aktiviteter i bestemte mil-

jø. En svakhet med tradisjonen er at den i stor grad bygger på

bruk av kvalitative metoder hvor resultatene i liten grad kan

generaliseres (Grønmo 1982). Slike metodeproblemer bør likevel

kunne overvinnes ved en kombinasjon av kvalitative og kvantita-

tive undersøkelser. Det kan også stilles spørsmål om generalise-

ring alltid bør være en målsetting.

Hvordan egner så de ulike tradisjonene seg til å undersøke våre

problemstillinger, nemlig forholdet mellom friluftsliv og skog-

bruk. Det finnes sannsynligvis ikke noe enten eller svar på dette

spørsmålet. Etter min menig har de ulike, tradisjonene ulike

anvendelsesområder, og hvilken tradisjon en arbeider innen vil

avhenge av hvilke formål forskningen har. For forholdet mellom

friluftsliv og skogbruk vil det fra et forvaltningssynspunkt være

nyttig å kunne knytte folks verdisettinger til bestemte miljøegen-

skaper. Det vil likevel være behov for en bedre forståelse av indi-

videnes forestillinger om miljøet og hvordan disse eventuelt vari-

erer mellom ulike personer og situasjoner. For å få en slik forstå-

else må en bygge på metoder innen den kognitive og opplevel-

sesbaserte tradisjonen.
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5 Fritidsbrukernes holdninger
til skogsmiljøet

"Beatily is in the eyeof the beholder"

Margaret Wolfe Hungerford.

5.1 Innledning

En rekke undersøkelser er gjort av personers preferanser til

skogmiljøet. I dette kapittelet vil vi referere en del av de funn

som er gjort i disse undersøkelsene. I en slik oversikt er det van-
skelig å gi en fullstendig oversikt over all relevant litteratur. Det

kan finnes relevant litteratur som ikke er referert. I arbeidet med
oversikten ble det forsøkt å gi et bredt og representativt mer-

blikk.

For å forvalte skogladdskapet for friluftsliv, er det et behov for å

kunne predikere friluftslivsutøvernes landskapspreferanser. To

typer av faktorer kan benyttes for å predikere om personer

synes en skog er god, vakker eller egnet til friluftsliv:

Faktorer knyttet til de fysiske miljøegenskapene ved/i skogen.

Sosiale og psykiske faktorer ved personene som opplever

landskapet.

En slik inndeling benyttes her for å gi enn oversikt over eksiste-

rende kunnskap om folks holdninger til skog og skogbruksland-

skapet.

5.2 Holdningene til egenskaper ved
skogmiljøet

5.2.1 Hogst og hogstflater

Norskearbeider
Haakenstad (1972) har utført et av de første arbeidene i Norge

som undersøker friluftslivsutøvernes reaksjoner på skogbruket.

Hans undersøkelse benyttet to ulike undersøkelsesdesign, nem-

lig spørsmål i felt knyttet til bestemte hogstfelt, og utsendelse av

spørreskjemaer. Reaksjonen på flatehogst, hogstflater med frø-

trehogst og gruppehogst med naturlig foryngelse ble undersøkt

i felt. Fra feltundersøkelsen kan følgende hovedfunn nevnes:

Noe over halvparten av de spurte oppfattet hogstflatene etter

flatehogst som skjemmende i landskapet. Andelen med denne

oppfatningen steg dersom flaten økte i areal, var dårligere til-

passet terrenget, og hadde mer kvistavfall. Majoriteten av de

besøkende mente også at flere trær skulle vært satt igjen på fla-

ten, at flere småklynger med ungskog burde bli stående etter

hogst. Furu var det treslag flest ønsket skulle bli satt igjen på fla-

tene.

Gruppehogst (hogst på mindre arealer) med naturlig foryngelse

fikk en mer positiv reaksjon. Majoriteten av de spurte mente

denne hogstformen gjorde landskapet mer variert og tiltalende,

mens bare mellom 20-25% synes dette var en skjemmende

form for skogbehandling. Majoritetene mente også at de enhe-

tene skogen var bygget opp av var passe store.

De som ble intervjuet ved hogstflater med gjensatte frøtre had-

de også en positiv reaksjon. Flertallet mente at disse gjorde

landskapet mer variert og tiltalende. De besøkende anså at

antallet gjenstående furuer (frøtrær) og størrelsen på de ensar-

tede skogpartiene var passende. De utvalgte eksemplene på

hog'stflater med frøtrær er relativt gamle, med forholdsvis stor

ungskogen. Dette gjør at de eksemplene som benyttes ikke kan

sies å være typisk for denne hogstformen. Dette må ses på som

en wakhet ved undersøkelsen. Interessant er det også at ved et

av disse eksemplene reagerer de besøkende mot at ungskogen

sto for tett.

Haakenstad fant også at de besøkende i Oslomarka generelt

foretrakk at skogen forynges gjennom mange små flater frem-

for enkelte store flater. Noe over halvparten av de besøkende

foretrakk også foryngelse ved planting.

Undersøkelsen til Haakenstad kan kritiseres for at det ikke er de

samme variablene som måles for de ulike hogstformene. Det er

også ulike utvalg som er intervjuet ved de ulike hogstflatene,

men det drøftes ikke om disse utvalgene er systematisk forskjel-

lige.

Lind et. al. (1974) fant at flertallet blant friluftslivsutøverne i

Oslomarka anså det som negativt å gå over en hogstflate om

sommeren (62%). Det å gå over en hogstflate om vinteren ble

ansett som negativt av 38%, men så mange som 31% opplev-

de dette som positivt. Utsyn over "vide områder med hogstfla-

ter" ble derimot vurdert som negativt av et flertall av utvalget

(70%).

Simensen & Wind (1990) spurte friluftslivsutøverne i en sør-

norsk fjellskog hva de forbandt med snauhogst. De forhold flest

forbandt med snauflater var: Mye kvist og stubber (28%), de

ødelegger naturen, negativ for dyreliv og gjør området trist
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(26%), Stygt å se på (16%), positiv næringsvirksomhet (8%),

Mye bær (6%) og åpent og oversiktlig (5%).

Andreassen (1982) fant i sin undersøkelse i Trondheim bymark

at 50-60% svarte at antallet hogstflater var "passe". Samtidig

var det flere som mente at det var for mange hogstflater (ca

1/4), enn for få. Også Garnes og Winther (1991) finner i en

landsomfattende undersøkelse (totalbefolkningen) at relativt

mange stilte seg nøytrale eller ikke tok standpunkt til påstanden

om at "det er for mange hogstflater der de ferdes". Det var fle-

re som var uenig i påstanden (ca 29%) enn som var enig i

påstanden (ca 14%). Garnes & Winther fant derimot at på

Østlandet var det færre som var helt uenige i påstanden (18%)

enn i resten av landet (42% på Sør-Nestlandet og 35% i

Trøndelag/Nord-Norge).

Aasetre (1991) fant at majoriteten av friluftslivsutøverne i Skien

Østmark oppfattet økt bruk av flatehogst som et alvorlig pro-

blem for friluftslivet.

Utenlandske arbeider

Hultman (1983) fant stor variasjon i hvordan den svenske "all-

mennheten" bedømmer ulike typer av hogstflater. Hans under-

søkelser indikerer at flater med gjensatte frøtrær foretrekkes

fremfor helt bare hogstflater..Det finnes likevel sannsynligvis en

størrelsesgrense, fordi meget store hogstflater med frøtrær ble

rangert likt med mindre åpne hogstflater. Sammenlignes ulike

typer hogstflater med frøtre, blir flater hvor foryngelsesproses-

sen er godt synlig rangert høyere enn flater hvor foryngelsespro-

sessen ikke synes. Hogstflater med stubbebryting er de flater

som i Hultman's undersøkelse bedømmes mest negativt

(Hultman 1983). Hultman fremhever at det er vanskelig å avgjø-

re om denne vurderingen kommer av at fremkommeligheten

anses som lav, eller om det ligger en estetisk vurdering bak.

Hultman (1983) fant at blendhogsts-lysninger bedpmmes

relativt sett forskjellig. Et bilde med en gammel blende med

langt kommet foryngelse bedømmes relativt høyt, mens en yng-

re blende (ferske spor blant annet med kvist) rangeres lavt.

Hultman fant at lysninger i hogstmoden skog ble rangert høyt.

Forskjellen mellom de to typene av blendhogst luker kan ha noe

med hvordan åpningen i skogen fortolkes. Tolkes de som hogst-

flater kan dette anses som negativt, mens enn tolkning som en

mer "naturlig" lysning i skogen anses som positivt.

Hultman (1983) fant at hogstflater var den årsak som oftest

medførte at utøverne følte seg forstyrret eller medførte irritasjon

i de skogområdene de besøkte.

Kardell & Mård (1989) gjennomførte en undersøkelse av hvor-

dan bestemte grupper reagerte på fem ulike hogstflater.

Reaksjonen på 3 av flatene ble målt i 1976 & 1988. Under-

søkelsen ble hovedsakelig utført i felt, hvor en gruppe respon-

denter vurderte ulike skogutsnitt utfra fem par av motstående

adjektiv (som: naturlig-unaturlig, mørk-lys). •Respondentene

besvarte også et enkelt spørreskjema. Følgende funn kan nev-

nes: Nye hogstflater (en markberedt flate og en med stubbebry-

ting) bedømmes mer negativt enn gamle. For de tre flatene som

ble bedømt i 1976 & 1988 fikk de to hogstflatene med stubbe-

brytning en klart mer positiv bedømming i 1988 enn i 1976. En

vanlig hogstflate (uten stubbebrytning eller markberedning) ble

vurdert svakt mer negativt i 1988 enn i 1976. Den flaten som

fikk den mest positive vurderingen var en flate med naturlig for-

yngelse av furu. Kardell & Mår vektlegger fremkommeligheten

for å forklare hvorfor nye hogstflater med markberedning/stub-

bebryting relativt sett bedømmes negativt.

Schroeder et. al. (1990) rapporterer resultater fra en undersøkel-

se på hvordan ulike grupper reagerer på ulike typer flatehogst.

Undersøkelsen baseres på eksperimentell flatehogst i furuskog i

Michigan (USA). Ulike grupper ble vist en rekke hogstflater med

varierende størrelse og mengde hogstavfall på bakken. I under-

søkelsen ble (i snitt) hogstflater av mellomstørrelsen (4-10 acers)

vurdert å ha høyest landskapskvalitet, mens små og store hogst-

flater ble gitt lavere landskapskvalitet. Undersøkelsen indikerer

imidlertid at forholdet mellom folks preferanser og flatestørrel-

sen er relativt komplisert. Ulike grupper vurderte flatestørrelsen

ulikt, mengden hogstavfall på bakken påvirket også hvordan fla-
testørrelsen ble vurdert. For å gjøre det ennå mer komplisert ble

det også identifisert at ulike grupper vurderte den samlede

effekten av hogstflater og hogstavfall ulikt.

Kenner & McCool (1985) fant positive effekter av tynningshogst

på folks vurdering av skogens skjønnhet. Disse funne var under

forutsetning av at kvist og annet hogstavfall ble ryddet opp (se

også 5.6). Ribe (1990) hevder også utfra en litteraturoversikt at

tynning øker landskapsskjønnheten. Vodak et. al. (1985) fant at

i løvskog i Østre USA fortrakk folk lett tynning fremfor kraftig

tynning.

5.2.2 Ungskogspleie

Norske arbeider

Haakenstad (1972) fant at litt over halvparten av de spurte fore-

trekker spredt ungskog. Få (4-2%) foretrekker tett ungskog,

mens en relativ stor gruppe stilte seg likegyldig til dette spørs-

målet.
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Garnes & Winther (1991) fant i en landsomfattende undersøkel-

se.at det var flere som var uenige i påstanden "det er for mye
sprøytingi skogen derjeg ferdes", enn det var personer som var
enige. Mange viste ikke hvordan de skulle forholde seg til denne

påstanden (44% svarte vet ikke).

Lind et. al. (1974) ) spurte om friluftslivsutøvernes holdninger til

tett planteskog. Dette forholdet omtales under 5.4. (skogens

alder).

Utenlandskearbeider
I Hultman (1983) rapporteres at mekanisk ryddet ungskog
ikke vurderes hverken som spesielt lite eller godt egnet til fri-

luftsliv. Hultman fant at mekanisk pleiede bestand vurderes mer

positivt dersom det gikk en sti gjennom bestanden, eller dersom

kvist/hogstavfall var nedbrutt. Hultman fant at kjemisk pleiede
ungbestand kan rangeres høyere en mekanisk pleiede bestand,

men dersom det i en ungskogbestand er betydelige spor etter

sprøyting i form av døde stående bjørker rangeres disse lavest

av alle ungskogsbestander. Hultman fant at majoriteten av

respondentene var negative til sprøyting. Omtrent halvparten av

respondentene mente at sprøyting burde stoppes helt. Hultman

(1983) fant videre at yngre tynningsbestander i hovedsak ble

rangert relativt lavt. Et unntak var en bjørkebestand som ble

ansett mer positiv enn bartrebestandene.

Koch & Jensen (1988) fant at dansker betrakter kjemisk ung-

skogspleie mer negativt enn mekanisk. Han fant også at relativ

stor planteavstand ble foretrukket.

5.2.3 Trærnes alder og størreise

Norskearbeider
Haakenstad (1972) fant at majoriteten av de besøkende i

Oslomarka ønsket skog med en variert alderssammensetning.

Lind et. al. (1974) fant at brukerne av Oslomarka opplevde skog

med variert størrelse som noe positivt. Andreassen (1982) had-

de omtrent tilsvarende funn i Trondheim bymark. I hans under-
søkelse var skog med en variert alderssammensetning klart den

skogstrukturen som ble rangert høyest. Bare ungskog, eller bare

gammelskog var de aldersstrukturene flest rangerte lavest.

Lind et. al. (1974) fant at flertallet i en undersøkelse blant tri-

luftslivsbrukerne av Oslomarka opplevde utsyn over gammel-

skog som noe positivt (73%). Å gå i gammel granskog ble også

opplevd positivt av flertallet (63%). Det var omtrent like mange

som opplevde det som positivt (37%), enn som negativt (41%)

å gå i en tett planteskog.

Garnes & Winther (1991) fant i en landsdekkende undersøkelse

at nesten halvparten av de spurte er enige i utsagnet "jeg fore-

trekker å ferdes i gammel skog fremfor ungskog". Få var uenige

i utsagnet, men ganske mange var nøytrale.

Utenlandske arbeider
Hultman (1983) fant at urskog ble rangert lavt i forhold til

egnethet for friluftsliv. Hultman hevder at dette kan komme av

den store mengden vindfelte trær. Denne typen miljøer var i

Hultman's undersøkelse representert av miljøer hvor skogbun-

nen var dekket med flere store blokker, noe som kan ha gitt

inntrykk av lav fremkommelighet. Det var også påfallende høy

varians i vurderingen av urskogens egnethet for friluftsliv. I
Hultman's undersøkelse falt øvrige bestander med gamle trær i

den mellomste eller øvre delen av rangeringsskalaen. Hultman

(1983) fant at åpen gammel furuskog på blokkmark ble vurdert

relativt høyt i forhold til egnethet for friluftsliv. I funnene til

Hultman (1983) kan det spores en viss tendens til at eldre trær

bedømmes mer positivt enn yngre, men det var stor spredning

innen samme aldersgruppe. Også Koch & Jensen (1988) vurde-

rer ut fra sin undersøkelse at urskog ikke er den ideelle rekrea-

sjonsskog.

Koch & Jensen (1988) fant at eldre løvskog var mer populær

enn yngre, men for barskogen fant de ingen slik sammenheng.

Koch & Jensen fant også at eldre bøkebestand og eldre edel-

granbestand med et sjikt av naturlig foryngete ungtrær ble fore-

trukket fremfor bestander bestående bare av eldre trær.

Pukkala et al. (1988) har i Finland gjennomført en undersøkelse

av ulike bestanders landskapsskjønnhet og egnethet for frilufts-

liv. Metodisk var undersøkelsen basert på rangering av lysbilder

og computergrafikk. Pukkala et. al. fant at store og gamle trær

ble vurdert som vakrere og bedre egnet til friluftsliv enn yngre

trær. Pukkala et. al. fant også at alder påvirket hvilke treslag

som ble rangert høyest. Savolainen & Kellomäki (1984) fant i en

lignende undersøkelse at rangeringen av bestandens landskaps-

skjønnhet økte med dens alder. Det var også en klar sammen-
heng mellom høy landskapsskjønnhet og økende suksesjons-

tri nn.

Rudis et. al. (1988) fant i undersøkelse av landskapspreferanse-

ne til furuskog i Sydstatene (USA) at økende tetthet av store

(hogstmodne) trær var positivt korrelert med vurderingen av

landskapskvaliteten, mens det motsatte var tilfellet med tetthe-

ten av små trær. Lignede funn rapporteres av Buhyoff et. al.

(1986) tra samme Området. Brown & Daniei (1986) fant at i

"konderosa" furuskog var vurderingen av lanaskapsskjønnhet
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positivt korrellert med antallet store furuer. Ribe (1989) sier ut

fra eksisterende litteratur at store trær er en positiv faktor som

øker landskapskvaliteten. Ribe hevder videre at det sannsynligvis

finnes et optimalt nivå for antallet store trær.

5.2.4 Skogens tetthet

Norske arbeider

Haakenstad (1972) fant at majoriteten av utøverne foretrekker

skog med enkelte lysninger fremfor helt tett skog eller helt glis-

sen skog. Majoriteten (92-96%) av respondentene i

Haakenstads undersøkelse svarte også at de alltid eller av og til

oppsøkte slike åpninger i skogen. Også Andreassen (1982) indi-

kerer at friluftslivsutøverne foretrekker skog med lysninger eller

åpent lende (spørsmålsdesignet vanskeliggjør her tolkningen).

Garnes & Winther (1991) fant at 33% i en landsomfattende

undersøkelse var relativt enige i påstanden om at plantet skog

står, for tett (der de ferdes), mens ca 22% var relativ uenige i

påstanden. Mange forholdt seg nøytrale til påstanden, og hele

20% svarte vet ikke. Lind et. al. (1974) fant at flertallet i en

undersøkelse fra Oslomarka anså åpninger i skogen som noe

positivt. Det å komme til en åpen setervoll ble opplevd som

positivt av 91%, mens det å gå over en åpen slette ble vurdert

positivt av 78%. Det var ikke noen klar tendens i om tett plante-

skog var positiv eller negativ.

Haugan (1976) fant i sin undersøkelse fra Merkedamsområdet i

Vestfold at foryngelsesflater/plantefelt for et klart flertall (81%)

ikke endrer områdets attraktivitet. 17% mente at plantefelt

reduserte områdets attraktivitet, mens få mente at disse økte

attraktiviteten. Lind et. al. (1974) fant at det var omtrent like

mange som opplevde det som positivt (37%), enn som negativt

(41%) å gå i tett planteskog. I Lind et. al. sin undersøkelse var

det enn større dei av utvalget som opplevde det som positivt å

gå i tett og ensartede granområder (49%), enn det var som

opplevde dette som negativt.

Utenlandske arbeider

Savolainen & Kellornäki (1984) fant en sammenheng mellom

vurdering av landskapskvalitet og synsvidden til betrakteren. I

undersøkelsen økte vurderingen av landskapskvalitet opd til en

viss synsvidde (40-50m), for så å minske igjen. Flere utenlandske

artikler påpeker betydingen av at en i skogen har en synsvidde

(Rudis et. al. 1988, Ruddell et. al. 1989). Dette faller sammen

med både de norske undersøkelsene som fremhever betydning-

en av lysninger. Også Ulrich (1983) fremhever betydningen av

lysninger og en viss synsvidde (dybde).

Ribe (1989) hevder utfra eksisterende litteratur på feltet at det

finnes en optimal tetthet for skogbestandene, mens skog med

høy eller lav tetthet har lavere landskapskvalitet.

5.2.5 Kvist, vindfall og hogstavfall på skogbunnen

Norske arbeider

I Haakenstads undersøkelse fra Oslomarka reagerte utøverne

negativt på snauflater med mye hogstavfall. Haakenstad hadde

desverre ikke spørsmål direkte knyttet til mengden hogstavfall.

Lind et. al. (1974) drøfter i hvilken grad hogstavfall og om redu-

sert fremkommelighet på hogstavfallet medfører åt mange rea-

gerer negativt på store hogstflater.

Lind et. al. (1974) fant at majoriteten vurderte det å se en

kronglete tørrfuru som positivt.

Utenlandske arbeider

Hultman (1983) fant at urskog med mye vindfeller og kvistavfall

ble rangert relativt lavt. Koch & Jensen (1988) fant at dansker

vurderer skogbilder med kvister og hogstavfall mer negativt enn

bilder uten. Koch & Jensen fant at folk foretrakk bilder av bøke-

skog uten døde trær. Også Savolainen & Kellomåki (1984) fant

at hogstavfall var en av de faktorene som klarest reduserte land-

skapsskjønnheten .

Mange nordamerikanske undersøkelser har også funnet at folk

synes kvist og hogstavfall på bakken reduserer skogens

skjønnhet. Artur (1977) fant at utøverne hadde høyest preferan-

ser til naturlig miljø og/eller miljø med lite kvist på bakken. I en

studie av effektene av tynningshogst gjorde Kenner & McCool

(1985) lignende funn. Vodiak et. al. (1985) fant i en studie fra

løvskogs-områdene i Østre USA at døde og nedfallende tre var

en av de faktorene folk reagerte mest negativt på. Også andre

undersøkelser har funnet at døde og nedfalte trær, kvist og

hogstavfall har en negativ effekt på landskapspreferansene

(Schroeder & Daniel 1981, Brown & Daniel 1986). Rudis et. al.

(1988) fant derimot at en begrenset mengde døde og nedfalle-

ne trær hadde en positiv effekt på landskapspreferansene.

Odså Schroeder et. al. (1990) fant at hogstavfall i hovedsak gir

en sterk negativ effekt. Schroeder et. al. fant imidlertid at effek-

ten av hogstavfall på opplevd landskapskvalitet, varierte med

størrelsen på hogstflatene og mellom ulike grupper. Under-

søkelsen indikerer tilogmed at enkelte grupper (friluftslivsbruke-

re i området) for enkelte flatestørrelser faktisk anser at hogstav-

fall øker landskapskvaliteten. Likevel er kvist, hogstavfall og

vindfeller i de fleste undersøkelser negativt korrelert med folks
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vurdering av landskapskvalitet. Ribe (1990) sier utfra en littera-

turoversikt at hogstavfall må anses som en negativ faktor i for-

hold til landskapskvalitet.

Ulrich (1983) fremhever fra en litteraturstudie også den negative

vurderingen som blir funnet angående kvist, hogstavfall og ned-

falte trær. Ulrich forsøker å sette dette i sammenheng med psy-

kologisk teori, og hevder at uryddig grunn reduserer landska-

pets lesbarhet. Miljøpsykologisk forskning indikerer at lesbarhet

påvirker vurderingen av landskapskvalitet (Ulrich 1983).

5.2.6 Treslag

Norske arbeider
Haakenstad (1972) fant at majoriteten av de besøkende i

Oslomarka foretrekker blandet bestand av barskog og løvskog.

Få foretrakk rein løvskog. Også Andreassen (1982) fant at fri-

luftslivsutøverne i Trondheim bymark foretrekker en blandings-

skog med bartrær og løvtrær. De som ønsket en 50/50 blanding

var den største gruppen, men det var også en betydelig gruppe

som ønsket en blandingskog men med overvekt av bartrær.

Lind et. al. (1974) fant i en undersøkelse blant friluftslivsbruker-

ne av Oslomarka at majoriteten så positivt på innslag av løvtrær

i skogen.

Haugan (1976) spurte i sin undersøkelse fra Merkedamsområdet
om hva slags skogstype utøverne foretrakk. De skogtypene flest

foretrakk var "blandingskog" (43%) og "furuskog" (27%).

"ungskog/plantefelter", løvskog og myrområder var de skogty-

pene færrest foretrakk.

Haakenstad (1972) fant at et flertall i hans undersøkelse ikke

ønsket områder med utenlandske treslag. Bare en liten gruppe

ønsket slike treslag, mens en ganske stor gruppe (29%) stilte

seg likegyldige til spørsmålet. Andreassen (1982) fant at blant

bans respondenter fra Bymarka i Trondheim var det omtrent lik

fordeling mellom de som var positive (38%), de som var negati-

ve (30%) og de som stilte seg likegyldige (32%) til forholdet.

Forskjellene mellom de to undersøkelsene kan skyldes reelle for-

skjeller (geografiske ulikheter, eller fordi undersøkelsene er gjort

ved forskjellig tidspunkt), eller metodiske forhold. I Andreassens

undersøkelse ble det gitt opplysninger om utbredelsen av frem-

mede treslag i Trondheims bymark.

Utenlandske arbeider

Kardell & Wallsten (1989) har gjennomført en undersøkelse om


hvordan enkelte grupper svensker opplever møtet med Pinus


contorta (Kontorta furu er et fremmed treslag i svensk flora).

Undersøkelsen ble utført i felt hvor en gruppe respondenter vur-

derte ulike skogutsnitt utfra fem par kav-motstående adjektiv

(som: naturlig-unaturlig, mørk-lys). Skogutsnittene bestod av

gran-, furu-, blandings- og kontortabestander. Følgende resulta-

ter fra undersøkelsen kan nevnes: Kontortabestandene oppleves

som lysere og mer unaturlig en de andre bestandene. I forhold

til trivelig-utrivelig, og fremkommelig-ufremkommelig vurderes

ikke konkortabestanden annerledes enn andre bestander.

Kardell & Wallsten fant heller ingen slike forskjeller i hvordan

bestandenes egnethet for friluftsliv ble vurdert. En blandingsbe-

Stand (gran & bjørk) var den bestanden som klarest skilte seg ut

(negativt) i forhold til vurdering av egnethet for friluftsliv. Denne

bestanden ble også vurdert som mindre fremkommelig. Kardell

& Wallsten fant at selv om respondentene i felt ikke rangerte

konkortabestanden som mindre trivelig en de andre bestande-

ne, så sa flertallet seg enig i påstanden om at det er triveligere å

være i en vanlig svensk skog enn en skog med kontortafuru.

Koch & Jensen (1988) fant at dansker foretrekker blandingsskog

av både løv- og bartrær, men med mest løvtrær. Skog med bare

løvtrær 'blir foretrukket fremfor skog med bare bartrær.

Bøkeskog ble foretrukket fremfor annen løvskog.

Pukkala et al. (1988) fant i en finsk undersøkelse at furu og

bjørk ble rangert høyere enn gran. De fant heller ikke at blande-

de bestand ble rangert høyere enn reine furu- eller bjørkebe-

stand. Pukkala et. al. fant også at preferansene for ulike treslag

endret seg med deres alder. Unge bestand av furu og bjørk

rangeres ikke høyere enn unge granbestand. Reine bestand av

gammel furu ble rangert høyt i forhold til egnethet for friluftsliv,

mens gamle bjørkebestander ble vurdert høyest i forhold til

landskapskvalitet. Savolainen & Kellomäki (1984) fant at bjørke-

bestander har høyere landskapskvalitet enn både furu- og gran-

besta nder.

5.2.7 Stier og veier

Norske arbeider

Andreassen (1982) spurte friluftslivsutøverne i Trondheims

bymark om deres holdninger til antallet veier, brede stier, mer-

kede stier og umerkede stier. Over 50% svarte at antallet

veier/stier var passende. For bilveier og brede stier var det

omtrent 70% som svarte at dagens antall var passe. For merke-

de stier og umerkede stier var det mellom 50 & 60% som synes

antallet var passe. Få synes det var for få bilveier og brede stier,

mens 28% og 20% synes det var for mange bilveier og brede

stier. Merkede stier var det derimot 43% som synes det var for

få av. Andelen som synes det var for mange merkede stier var
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liten. Mestvedt (1984) fant i sin undersøkelse fra Trondheim

bymark to år senere omtrent de samme holdningene til antallet

veier og stier. Mestvedt spurte også om holdningen til antallet

preparerte skiløyper. Han fant at over 50% synes antallet var

passe. Det var omtrent 30-40% som synes antallet preparerte
løyper var for få, få synes antallet var for høyt.

Mestvedt (1984) hadde med spørsmål om i hvilken grad ulike

veier passet inn i landskapet. Spørsmålet var relatert til de ulike

intervjustedene som ble brukt i undersøkelsen. Et klart flertall

(81%) oppfattet at de veiene de ble spurt om var tilpasset land-

skapet. Et usikkerhetsmoment er selvsagt knyttet til hvor repre-

sentative intervjustedene var for veinettet. På spørsmål om hva

som gjør at veier ikke er tilpasset terrenget fikk vegdekke 29%,

grøfter 29%, skjæringer 18%, kurver 7% og annet 4%.

Und et. al. (1974) fant at majoriteten av friluftslivsutøverne i en

undersøkelse fra Oslomarka mente at det var positivt å gå på en

'skogssti, på skogbunn av lyng og mose og en gammel kjerreveg

(fra 95% til 88%). Det var flere som opplevde det som positivt

(48%) enn negativt (29%) å gå på en skogsbilvei som var tilpas-

set terrenget. En skogsbilvei som er "sprengt ut i terrenget" ble

derimot opplevd som negativt av majoriteten av utvalget (84%).

I en medlemsundersøkelse i foreningen til ski-idrettens fremme

(1980) oppfattet flertallet (59%) at skogsbilveier ikke er til sje-

nanse. Svært få (5%) mente at skogsbilveiene var til mye sjenan-

se. Lignende holdninger fremkommer også blant medlemsmas-

sen i senere undersøkelser (MMI 1987, 1990).

Haugan (1976) fant i sin undersøkelse at nesten halvparten

mente at flere skogsveier i området medførte ingen forskjell i

områdets attraktivitet som friluftslivsområde. Det var i Haugans

undersøkelse flere som mente at flere skogsveier ville gjøre
området mer attraktivt enn mindre attraktivt (35 mot 16%).

Simensen & Wind (1990) fant derimot at i et fjellskogsområde

oppfattet et flertall på 54% det som negativt at det bygges nye

skogsbilveier, mot 26% som så dette som positivt.

Garnes & Winther (1991) fant i en landsomfattende undersøkel-

se at flertallet av de spurte var uenig i en påstand at det er for

mange skogsbilveier der de ferdes, bare 11% er helt etter delvis

enige i denne påstanden.

Haakenstad (1972) fant at majoriteten av hans respondenter

mente at ingen skogsbilveier (i Oslomarka) burde åpnes for

motorisert ferdsel.

Ser en på folks holdninger til kjøreskader fant Garnes & Winther

(1991) at mange (47%) var enige i at det er lite hjulspor etter

skogsmaskiner der de ferdes, få var uenige i en slik påstand.

Folk på Østlandet var derimot i mye mindre grad enn resten av

befolkningen enige i dette (24-25% helt enige på Østlandet
mot 48% på SørNestlandet og 41% i Trøndelag/N-Norge).

Garnes & Winther fant også at flertallet (58%) var enige i at sti-

ene der de ferdes var lite ødelagt av skogsdriften. Også i forhold

til denne påstanden fant Garnes & Winther klare regionale for-

skjeller. Folk på Østlandet var i mindre grad helt enige i påstan-

den enn resten av befolkningen (39% i Oslo/Akershus 36%

øvrige Østland, mot 51% på Sør-Nestlandet). Mestvedt (1984)

fant at blant et utvalg av friluftslivsutøverne i Trondheim Bymark

var det 30% som la merke til spormerker etter skogbruket.

Mestvedt (1984) fant også at et flertallet (78%) svart nei på

spørsmål om de legger merke til noe trafikk på vegene i forbin-

delse med skogsdriften, mens 20% svarte bekreftende på dette

spørsmålet. På spørsmål om hva en mener om trafikknivået i

forbindelse med skogsdriften stiller 51% seg likegyldig, mens

41% svarer passe. Dette er selvsagt ikke overraskende utfra den

lave andelen som har merket trafikken fra skogbruket. Mestvedt

(1984) spurte også friluftsutøverne i Trondheim Bymark hva de

forbandt med nye skogsbilveier. Her krysset 43% av for snau-

hogde flater, mens variert skog, ungskogsfelt og gammelskog

fikk mellom 21 og 16%. (Det bør her bemerkes at faste svaral-

ternativ ble brukt.)

Mestvedt (1984) spurte friluftslivsutøvere i Trondheim om hvor

trivelig de opplevde veien de gikk på. Utøverne ble også bedt

om å angi hva ved veien som var trivelig/utrivelig. Et flertall

(54%) oppfattet den veien de gikk på som mest trivelig,

omtrent en tredjedel anså den som trivelig, mens 9% anså den

som lite trivelig. Som trivelige aspekter ved veiene ble variert

vegetasjon, rikt på naturformasjoner og utsiktspunkt fremhevet

av flest. Som utrivelige aspekter krysset mange av for fattig på

bygningskultur, dyre/fugleliv og utsiktspunkt. (Det bør nevnes at

faste svaralternativ uten en annet rubrikk ble benyttet.)

Utenlandske arbeider

Koch & Jensen (1988) fant at dansker vurderer skogsveier som

et relativt positivt landskapselement. Hultman (1983) fant at i et

relativt uattraktivt miljø fikk bilder langs en sti (stien synlig) mer

positiv vurdering enn bilder tatt på tvers av stien (ikke synlig sti)

samme sted.
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5.2.8 Variasjon

Axelsson-Lindgren og Sorte (1987) understreker betydningen av

variasjon over større områder. De sammenlignet reaksjonene

mellom personer som gikk langs en sti.med mye variasjon (varia-

sjon knyttet til antall bestand) med noen som gikk langs en sti

med lite variasjon. De fant at de to gruppene faktisk oppfattet

ulik grad av variasjon langs de to stiene. De som gikk langs stien

med mye variasjon rapporterte en mer behagelig opplevelse enn

de som gikk langs den stien med minst variasjon. Et annet inter-

essant funn er at de som gikk langs den stien med mest varia-

sjon vurderte lengden og tiden de brukte på turen mer korrekt

enn de som gikk langs den minst varierte stien.

Axelsson-Lindgren og Sorte (1987) lanserer begrepet "Forest
VisualOpportunity Spectrum" (FVOS)om variasjonen over større
områder (på bestandsnivå). De hevder at denne typen variasjon

er av stor betydning for i hvilken grad folk opplever skogen som

variert.

5.2.9 Fauna

Mye tyder på at dyreliv har en positiv betydning for brukerne.

Koch & Jensen (1988) fant i sin undersøkelse at dyre og fugleliv

er populært. Som eksempel på den betydningen dyr kan ha på

brukernes opplevelser kan følgende eksempel fra Koch's under-

søkelse nevnes: Koch benyttet bilderangering for å finne

respondentenes preferanser. Et landskap som ble ranger relativt

lavt, ble dersom det var et rådyr plassert i bilde rangert øverst.

Koch & Jensen fant også at respondentene rangerte fasan og

hare høyt. Det virker likevel ikke sannsynlig at alle dyr ville ha så

positiv effekt. Ikke uventet fant Koch & Jensen (1988) at mygg

er upopulære.

5.2.10 Andre miljøaspekter

Norske arbeider
Haakenstad (1972) fant at befolkningen i Oslo foretrakk stillhet

og ro der de ferdes i skogen.

Haakenstad fant også at befolkningen i Oslo oppgav at værfor-

holdene hadde betydning for når de reiste på tur i skogen.

Haakenstad fant at mange (62%) ønsket at myrer burde ligge

urørte, svært få ønsket at myrer grøftes og tilplantes med skog,

mens en del (36%) stilte seg likegyldig til dette spørsmålet. Lind

et. al. (1974) fant i sin undersøkelse blant friluftslivsbrukerne av

Oslomarka at et flertall anså det som positivt å gå over en ube-

rørt myr (66%). Det var flere som anså det som negativt å gå

over en grøftet myr (41%), enn som anså dette som positivt

(28%). Aasetre (1991) fant at bare et mindretall så det som et

alvorlig problem dersom flere myrer ble grøftet og tilplantet

med skog, men det var et flertall (61%) som oppfattet slike inn-
grep som et problem for friluftslivet.

Petersen & Nordengen (1991) har i sin undersøkelse av frilufts-

livsbruken av Totenåsen spurt om folks holdning til skogutfor-

mingen. Petersen & Nordengen oppsummerer funnene fra

undersøkelsen med at utøverne vektlegger fremkommelighet,

og derfor er negative til grøfting og markberedning. Videre

vektlegges variasjon i treslags-, alders- og bestandssammenset-

ningen. Små lysninger i skogen og landskapselementer som

myrer, vann og setervoller blir sett på som positive variasjonsska-

pende elementer. Utøverne ønsker også en viss grad av urørt-

het, de ønsker ikke å få flere anlegg i området.

Haugan (1976) fant i sin undersøkelse fra Merkedamsområdet i

Vestfold at generelle faktorer som naturskjønne omgivelser

(64%), godt turterreng (20%), ro og stillhet (19%) og nærom-

råde (17%) er de attraktivitetsfaktorene flest oppgir ved områ-

det.

Utenlandske arbeider

Koch & Jensen (1988) fant i sin undersøkelse av danskers prefe-

ranser til skogmiljøet at "stillhet" var et forhold som ble rangert

meget høyt. Koch & Jensen fant også at sjø og bekkeløp var

verdsatte landskapselement.

Buhyoff & Wellman (1979) fant at landskapspreferansene skiftet

gjennom året. De fant at personer om våren foretrakk bilder

med sommerskog fremfor skog med høstfarger. Om sensom-

meren var dette snudd om. Det virket som folk hadde preferan-

ser for bilder som viste den årstiden som var i emning. Rudis et.

al. (1988) fant at sommerbilder fra furuskog i Sydstatene (USA)

ble vurdert lavere enn andre bilder fra denne skogtypen. Slike

funn har både metodisk og substansiell betydning. Metodisk

betyr det at en ikke kan bruke bilder fra ulike årstider ukritisk.

Funnene indikerer at landskapspreferanser er dynamiske. Ikke

alle landskap kan forventes å være like attraktive til de ulike års-

tidene.

Miljøpsykologisk forskning indikerer at det som kalles "mystikk"

(Kaplan & Kaplan 1989, Ulrich 1983) øker den landskapskvalitet

folk tillegger ulike miljø. Med mystikk menes at landskapsutsynet

gir inntrykk av at dersom en går videre inn i landskapet vil en få

mer informasjon. Typiske landskapselementer som gir mystikk er
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stier som slynger seg gjennom skogen, eller lysninger i skogen


som en ser gjennom trærne (Kaplan & Kaplan 1989, Ulrich 1983).

I en noe eldre undersøkelse av holdningene til enkelttre (Cook

1972) blir preferanser for enkelttre undersøkt gjennom parvis

sammenligning. En sentral problemstilling i undersøkelsen var

om tre av høy kvalitet fra et skogbrukssynspunkt også ble gitt

høyest preferanser av rekreasjonsbrukere. I undersøkelsen ble

det avdekket at rekreasjonsbrukerne foretrakk tre av høy (skog-

bruksmessig) kvalitet. Det fremkom likevel i undersøkelsen at

rekreasjonsutøvernes vurdering ikke var identisk med hva som

er kriteriene for skogbruksmessig kvalitet. Menns preferanser

var også i langt større grad enn kvinner i overenstemmelse med

hva som kan regnes som skogbruksmessig kvalitet. På spørsmål

om hva ved trærne folk likte var det følgende forhold som ble

nevnt av flest: et balansert tre, mer attraktiv bakgrunn, et rette-

re tre og flere greiner (tettere krone).

Undersøkelser utført i Ponderosa furuskog (Schroeder & Daniel

1981, Brown & Daniel 1986) indikerer at mengden vegetasjon

på bakken har betydning for vurderingen av landskapskvalitet.

Også Ribe (1989) fremhever mengden vegetasjon på bakken

som en positiv faktor i forhold til landskapskvalitet.

Axelsson-Lindgren (1985) gjennomførte en undersøkelse av

hvordan folk inndelte skogen i ulike typer. Undersøkelsen ble

utført ved at folk vurderte likheter og ulikheter mellom ulike

skogbilder. I undersøkelsen fant Axelsson-Lindgren følgende

fem typer:

* Skog med ulik tetthet og blanding av alder og arter.

Ung og meget tett barskog.

Unge løvskogsbestander.

* Gammel, parklignende løvskog.

Barskog med høye stammer.

5.2.11 Holdninger til skogbruket generelt

Norskearbeider
Haakenstad (1972) fant at majoriteten i hans undersøkelse svar-

te nei på følgende generelle Spørsmål, "er det vanlig at skog-
bruket sjenerer dem når De er på tur i skogen?"4.Andreassen
(1982) fant at flertallet (64%) i en undersøkelse fra Trondheims

bymark svarte at de ikke legger særlig merke til skogsdriften.

Det var også flere som oppfattet skogsdriften som interessant

(25%), enn det var personer som oppfattet skogsdriften som

sjenerende (11%). Haugan (1976) fant lignende tall fra

Merkedamsområdet i Vestfold.

De funn som Garnes & Winther (1991) gjør av folks holdning

kan tolkes som at flertallet av befolkningen er fornøyde med

skogtilstanden i de områdene de går tur i. Undersøkelsen tyder

også på at folk prioriterer flerbrukshensyn i ,skog og skogvern

generelt utfra rene naturvernhensyn fremfor behovene til fri-

luftslivet. I forhold til hvor mye barskog som bør vernes velger et

flertall av de spurte det mest ambisiøse forslaget av tre alternati-

ver.

Simensen & Wind (1990) spurte friluftslivsbrukere i et fjellskogs-

område om de synes skogbruket i området var negativt eller

positivt. Dette spørsmålet delte brukerne i to nesten like store

grupper, men det var noe flere som opplevde skogbruket som

negativt enn som positivt. På spørsmål om hvordan skogbruket
bør drives for å tilfredsstille friluftslivets behov var det et flertall

som svarte ingen hogst, mange svarte også skånsom hogst.

I en medlemsundersøkelse i foreningen til ski-idrettens fremme

(1980) svarte over halvparten at selve skogsdriften var til lite sje-

nanse. Litt under en fjerdedel oppfattet at skogsdriften var til

noe sjenanse, mens få oppfattet at Skogsdriften var til mye sje-

nanse.

Mestvedt (1984) undersøker folks opplevelse av skogbruket sett

fra veiene. På spørsmål om folk legger mgrke til skogsdriften

langs veiene svarer 55% nei, mot 36% ja (8% ubesvart).

Spormerker (30%), brøytede skiløyper (26%) og nedbarede skil-

øyper (23%) er de merker etter skogsdriften flest legger merke

til (det bør her bemerkes at fa-ste svaralternativ ble brukt).

Utenlandske arbeider
McCool et. al. (1986) rapporterer at folk anser relativt urørte

områder (også av tømmerhogst) som mer attraktive enn områ-

der påvirket av tømmerhogst. Benson & Ullrich (1981) konklu-

derer også sin undersøkelse med at folk liker skoglandskaper

som er: a) naturlige og ryddige i motsetning til ødelagte/påvirke-

de og uryddige, og b) gjenvekst av trær og annen vegetasjon

etter en forstyrrelse forbedrer landskapets attraktivitet over tid.

Dearden (1984) fant at landsbygdsbilder (rurale) i snitt blir rang-

ert høyere enn bilder fra villrnarksmiljø. Bilder fra bymiljø ble

vurdert lavest (etter landskapskjønnhet).

5.2.12 Holdninger til forvaltningen av skogområdene

Norske undersøkelser
Haakenstad (1972) fant at få mente at Oslomarka skulle for-




valtes først og fremst for skogbruket. Flertallet (55%) mente at


skogen skulle forvaltes for å fremme begge bruksformål, mens

33



nina utredning 034

29% ville prioritere rekreasjonsbruken. Haakenstad fant også

at majoriteten av de spurte ønsket å verne deler av Oslomarka

mot skogsdrift og veibygging. I Andreassen (1982) kommer
det ennå klarere frem at få ønsker at skogen skal forvaltes

først og fremst for skogbruket. I Andreassens undersøkelse var

det omtrent like store grupper som mente at skogen burde

forvaltes for friluftslivet (49%), og både for rekreasjon og

skogbruk (48%).

Oslomarka er det klareste eksemplet på konflikt mellom fri-
luftsliv eller grupper innen friluftslivet og skogbruket. Oslo-

markasaken har en lang forhistorie som kan dokumenteres

gjennom blant annet avisinnlegg. Disse innleggene gir en viss

innsikt i partenes skiftende holdninger til konflikten.

Christiansen hovedoppgave fra Ås-NLH (Christiansen 1990) gir

en oversikt og vurdering av den offentlige debatten som er ført

om dette temaet. Det bør her påpekes at en slik debatt ikke
gir noe representativt bilde av brukernes eller allmennhetens

'holdninger. Ofte er det de mest engasjerte som involverer seg i

en slik debatt. Christiansen (1990) fremhever at holdningene

slik de fremkommer i den offentlige debatten viser at frilufts-

livsinteressene og skogbruket i Oslomarkasaken har stått steilt

mot hverandre. Christiansen hevder likevel at over tid har par-

tene nærmet seg hverandre, og spesielt skogbruket har oppgitt

en tidligere holdning at forvaltningen av skog er en sak bare

for skogeierene. En av de sterkeste konfliktpunktene har gått

på hvordan skogforvaltningen skal organiseres. Friluftslivs-

interessene har vært skeptisk til bruk av §17b i skogloven, og

organiseringen av den offentlige skogforvaltningen.

Utenlandske arbeider
Hull IV & Buhyoff (1986) rapporterer et interessant arbeide hvor

de forsøker å ta hensyn til den dynamikk som finnes i skogbe-
stander. De fleste undersøkelser av skogområder går på hvor-

dan folk opplever skogen slik den er der og da. I en forvalt-
ningssammenheng må en imidlertid ta hensyn til at skogbestan-

dene er dynamiske. Trær lever igjennom en livssyklus, og trær

har ulike visuelle egenskaper gjennom en slik syklus. Dette gjør

også at skogbestander utfra deres sammensetning endrer

karakter over tid. I en forvaltningssammenheng betyr dette at

tiltak på et bestemt tidspunkt får konsekvenser i lang tid fremo-

ver. En kan for eksempel tenke seg et tiltak som gjør skogen

vakker i en 3-4 års periode, men som så gir den et lite attraktivt

utseende i de neste 30 årene. I en forvaltning for å få en god
rekreasjonsskog kan en derfor måtte drive en langtidsplanleg-

ging, og eksempelvis utføre tiltak som for kortere tid gjør sko-

gen mindre attraktiv, men som over lengre tid har mest positive

effekter. Hull IV & Buhyoff (1986) har forsøkt å benytte et slikt

langtidsperspektiv for å se på ulike forvaltningspraksis. Av resul-

tatene fra deres arbeide kan følgende nevnes: De fant at lengre

rotasjonsperioder gav netto høyere landskapskvalitet (relativt

kortere tid med lavkvalitets hogstflater). De fant også at naturlig

foryngelse av bestandene ga høyere netto landskapskvalitet.

Dette på tross av at plantede bestand i de siste fasene av

bestandenes livssyklus har høyere landskapskvalitet enn naturlig

foryngede bestander. De hevder også at de positive effektene

av tynning er større enn den negative effektene hogstavfallet gir

under selve tynningen.

5.3 Forskjeller mellom ulike grupper

5.3.1 Personligerfaring

En rekke arbeider drøfter hvilken betydning egen erfaring og

kjennskap har for personenes landskapspreferanser. I mange

undersøkelser er slike samband mellom preferanser og direkte

erfaringer med ulike landskapsformer funnet (Schroeder 1983,

Dearen 1984, Lyons 1983). Fordi ikke alle har de samme erfa-

ringene vil dette medføre at landskapspreferansene er forskjellig

mellom ulike grupper av individer.

Dearen (1984) fant at det var en sammenheng mellom perso-

ners boligerfaring langs aksen spredtbebygd - storby, og prefe-

ranse for miljøer langs aksen villmark - ruralt landskap - byland-

skap. Personer med boligerfaring i spredtbebygde områder had-

de sterkere preferanser for villmark og rurale landskap. Dearden

fant også at personer som hadde lang erfaring med villmarks-

landskap også hadde sterkere preferanser for villmark.

Schroeder (1983) har gjort lignende funn. Han finner at perso-

ner som har bodd mesteparten av livet i rurale eller suburbane

områder i større grad foretrekker naturlig skogmiljø enn perso-

ner med bostedserfaring fra sentrale byområder.

Lyons (1983) fant at personer bosatt i det nordamerikanske løv-

skogsområdet hadde høyest preferanser for landskapsbilder fra

denne biomen (naturtypen). Lyons fremhever at sannsynligvis

har den naturtypen en har vokst opp i som barn større betyning

for personens landskåpspreferanser enn den naturtypen en er

bosatt i. Kellert (1978, referert i Lyons 1983) fant at bostedsfor-

hold i barndommen i større grad korrelerte med holdningener

ovenfor dyr enn nåværende boligforhold.

Forskningen tyder likevel på at sammenhengen mellom egen

erfaring og preferanser er mer komplisert enn at preferansene

øker linjert med kjennskapet.
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Williams (1985) diskuterer ut fra tidligere og egne undersøkelser

om det er en omvendt u-formet sammenheng mellom egen

kjennskap og landskapspreferanser. Williams fant i sin undersø-

kelse av landskapspreferanser i Nord-Irland at respondentene

rangerte bilder fra kjente landskap lavere enn ukjente land-

skap. Ut fra at andre har funnet positiv samvariasjon mellom

kjennskap og preferanser foreslår han en omvendt U-formet

samvahasjon.

Schreyer & Beaulieu (1986) har undersøkt betydningen av tidli-

gere erfaring og aktivitetsengasjement for hvilke miljøegenska-

per som foretrekkes, og hvordan informasjon om disse miljøe-

genskapene ble strukturert. Undersøkelsen var relatert til vill-

marksmiljø. Schreyer & Beaulieu fant at brukere med ulike nivå

av erfaring og engasjement ikke hadde signifikant forskjellige

preferanser til ulike typer av miljøegenskaper. De fant derimot at

det var forskjeller i hvordan miljøinformasjonen ble mentalt

organisert. Personer med mer erfaring og større engasjement

var mer spesifikke i hvilke miljøegenskaper de identifiserte.

Personene med mer erfaring og engasjement identifiserte også

flere miljøegenskaper som viktige for beslutningsprosessen.

Schreyer & Beaulieu kommenterer at mangeien på signifikante

forskjeller i forhold til preferanser kan skyldes metodiske for-

hold.

Kaplan & Kaplan (1989) hevder også at det er en sammenheng

mellom kjennskap til landskap og preferanser. De hevder likevel

i sine undersøkelser å ha funnet at en slik samvariasjon er kom-

plisert og ikke entydig. De har funnet at landskapsformer som

rangeres høyt generelt rangeres ennå høyere dersom de er kjen-

te. Derimot fant de ikke at landskapsbilder respondentene

generelt rangerte lavt ble rangert høyere dersom respondentene

hadde kjennskap til disse.

5.3.2 Holdninger og kulturell påvirkning

Flere undersøkelser har funnet at holdninger og interesse for

miljøvern har betydning for hvilke landskapspreferanser indivi-

dene har. Dearden (1984) fant at medlemmer i miljøvernorgani-

sasjoner (Sierra Club) hadde høyere preferanser for villmark enn

den øvrige befolkningen. Også Hultman (1983) fant at medlem-

mer av naturvernforeninger vurderer ungskog og det Hultman

klassifiserer som rekreasjonsskog mer negativt enn de øvrige

respondentene. Medlemmer av naturvernforeninger vurderer

samtidig urskog, lysninger i skogen og blendskogshogst mer

positivt enn de øvrige respondentene (Hultman 1983). Kardell &

Wallsten (1989) gjør lignende funn i forhold til hvordan bestand

av konkortafuru vurderes. Medlemmer av Svenska Natur-

skyddsföreningen er klart mer negative til konkortafuru enn

andre grupper. Naturvernere anser også i mindre grad enn

andre at konkortabestandene er naturlige.

McCool et. al. (1986) rapporterer en undersøkelse om hvordan

ulike grupper vurderer attraktiviteten til ulike skoglandskap.

Også McCool et. al. fant at personer med miljøvernstandpLinkt

vurderte attraktiviteten til skogområder påvirket av hogst lavere

enn andre grupper. McCool et. al. benyttet en holdningsskala

for å måle personenes holdninger til tømmerhogst. De fant like-

vel at alle grupper, også de med de mest positive holdningene

til skogbruket vurderte de mest urørte skogområdene som mest

attraktive. Forskjellen mellom de ulike gruppene lå i hvor nega-

tivt de vurderte de skogområdene som var mest påvirket av

tømmerhogst.

Kaplan & Talbot (1987) rapporterer en undersøkelse hvor de har

funnet forskjeller mellom landskapspreferansene til hvite og

svarte i USA. Undersøkelsen ble utført i Detriot og Ann Abor.

Kaplan & Talbot poengterer at selv om svarte og hvite har ulike

preferanser til naturpregede landskap, så foretrekker begge

gruppene naturpregede landskap fremfor fullstendig bebygde

landskap. Forskning tyder på at svarte (USA) i større grad fore-

trekker urbane parker, mens hvite foretrekker rurale landskap

(Kaplan & Talbot 1987). Kardell & Mård (1989) fant i en svensk

undersøkelse at innvandrere jevnt over hadde en mer positiv

holdning til hogstflater enn andre (svenske) respondenter.

(Undersøkelsen baseres på et relativt begrenset utvalg.)

Buhyoff et. al. (1982) fant at hvordan skjønnheten til en skog

med insektsskader blir vurdert påvirkes av folks kjennskap til

skadene. De som var uinformert om inseksskadene var nøytrale

til positive til bildene som viste insektsskadene. De informerte

hadde en mer negativ holdning.

5.3.3 Profesjonell skolering

Hultman (1983) fant at jegermästere (Svenske naturforvaltere)

hadde preferanser som ligner de til naturvernere, men ennå mer

positive til urskogen. Savolainen & Kellornäki (1984) fant deri-

mot ingen forskjell i hvordan skogbruksstudenter ved Helsinki

universitetet og bybeboere vurderte kvaliteten til ulike skogbe-

stander.

En rekke studier (Küller 1972; Kaplan 1973; Arthur 1977,

Buhyoff et. al 1978) finner at landskapsarkitekter og arkitekter

skiller seg signifikant fra allmennheten i sine landskapspreferan-

ser. Arthur (1977) fant eksempelvis at landskapsarkitekter had-
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de klart strengere og mer ensartede oppfatninger av hva som er

vakkert i et landskap enn et utvalg fra allmennheten generelt.

Også Kaplan & Kaplan (1989) fant sammenheng mellom profe-

sjon og landskapspreferanser.

Dearen (1984) fant i sin undersøkelse ingen forskjell i landskaps-

preferansene mellom personer knyttet til planleggingsprofesjo-

nen.

5.3.4 Kunnskap og virkelighetsoppfatning

Personers forestillinger om miljøet vil i ulik gra/clvære bygget på

"objektive" fakta. Personers vurderinger av miljøet kan ofte

være bygget på manglende eller feilaktige forestillinger. Et inter-

essant forhold er i hvilken grad personenes forestillinger og

kunnskaper påvirker hvordan enn verdsetter ulike miljø.

Anderson (1981) fant at betegnelser som settes på ulike land-

skapsbilder virker på hvor positivt/negativt en vurderer land-

skapsbilder. Utøverne lot seg derimot ikke styre helt av slike

benevnelser. Anderson tolket resultatene slik at landskap som

ble vurdert til å ha "høy kvalitet" ble vurdert ennå høyere med

en positiv benevnelse som for eksempel nasjonalpark. En nega-

tiv benevnelse på et landskap som ellers ville blitt vurdert til å ha

"høy kvalitet" hadde liten innflytelse på respondentenes vurde-

ring. Det motsatte forholdet gjorde seg gjeldene for landskap

som uten benevnelser ble vurdert til å ha "lav kvalitet". Vodiak

et. al. (1985) fant ikke at bruk av betegnelser på de ulike land-

skapsbildene påvirker respondentenes vurdering av landskaps-

bilder. Vodiak et. al. undersøkte hvordan bestemte grupper rea-

gerte på skogbruk. Vodiak et. al. sammenligner seg med

Anderson (1981), og konkluderer med at årsaken til ulike funn

sannsynligvis kommer av hvor sterkt verdiladede betegnelser

som har vært brukt.

Kaplan & Kat)lan (1989) referer noen interessante funn fra en

sammenlignings studie mellom australske og amerikanske stu-

denter. Studentene ble vist bilder av eukalyptus skog uten blad-

verk. Amerikansk ungdom vurderte disse bildene mer positivt

enn australsk ungdom. Kaplan & Kaplan antar at dette er en

konsekvens av at den australske ungdommen viste at manglen-

de blad hos eukalyptus (eviggrønt tre) skyldes sykdom. Kardell &

Mård (1989) fant derimot ingen sammenheng mellom persone-

nes kunnskapsnivå (om skogøkologi) og deres reaksjon på

hogstflater.

5.3.5 Ulike interaksjoner mellom menneske og miljø

Et interessant spørsmål er i hvilken grad preferansene skifter

mellom ulike type interaksjoner mellom individene og miljøet.

Vil en person ha ulike miljøpreferanser i ulike situasjoner? Vil

grupper som har ulike interaksjoner (ulike typer samhandlinger)

med miljøet ha ulike miljøpreferanser?

langenau et. al. (1980) rapporterer en undersøkelse om hvordan

ulike aktivitetsgrupper reagerer på flatehogst. Langenau et. al.

fremhever at et av de mest signifikante funnene i deres undersø-

kelse er hvor ulikt konsistent forhold de ulike brukergruppene

har mellom bruksnivå, holdninger og rapportert grad av tilfred-

stillelse. Eksempelvis kan det nevnes at syklister hadde den mest

negative holdningen til flatehogst. Syklistenes reduserte også

bruken av områder med mye flatehogst. Syklister var samtidig

den gruppen som rapporterte den høyeste graden av tilfredstillel-

se. Dette forholdet forklarer Langenau et. al. med at de sykliste-

ne som brukte de områdene med mye flatehogst har endret

bruksmønster. Hjortejakten i området økte uansett nivået av

flatehogst (hjortebestanden økte som følge av flere hogstflater).

Hjortejegernes grad av tilfredstillelse over jakten var lav, men

upåvirket av mengden flatehogst. Hjortejegernes holdninger var

likevel noe mer negativ til flatehogst i områder med mye hogst.

Kraftig løvkratt på hogstflatene som reduserte mulighetene for å

se hjort ble vurdert negativt. Flatehogst påvirket ikke antallet på

campingtur i området, eller hvor tilfredse disse var med turen.

Levine & Langenau (1979) rapporterer en undersøkelse som

indikerer at personer som har et mangfold av friluftslivsinteres-

ser i større grad enn andre tolererer flatehogst. Levine &

Langenau referer ikke til en generalist-spesialist tankegang, men

selve tilnærmingen i undersøkelsen ligger etter mitt syn nære en

slik tilnærming.

Kaplan & Kaplan (1989) viser også at grupper som hadde ulike

forhold (interaksjoner) til samme landskap reagerte ulikt på

samme landskapselementer. Som eksempler refererer de en

undersøkelse hvor det ble funnet at personer som pendlet til

indre by stilte seg positivt til bygging av en park ved arbeidsste-

det, mens de som bodde i strøket stillte seg negativt.

Holdningene ble målt ut fra en modell av parken. De med

arbeidsplass nær parken så på parken blant annet som et fint

lunch/pause areal, lokalbefolkningen derimot tenkte på de

gjemmesteder parken gav til kriminelle.

Lyons (1983) fant at personene hadde ulike landskapspreferan-




ser dersom de vurderte i forhold til å bo i landskapet, enn om


de vurderte landskapet utfra å besøke landskapet. Personene
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gav de fleste landskapene lavere preferanser når de vurderte

landskapsbildene som mulige bosted, enn om de vurderte land-

skapene som mulige steder å besøke.

Vodiak et. al. (1985) fant ingen forskjeller i holdningene til

skoglandskap og skogbruk i Appalashene i USA mellom grupper

av studenter og ikke-kommersielle landeiere.

5.3.6 Identifiserer bakgrunnsvariabler forskjeller i hold-

ningene til skogen og skogbruket?

Med bakgrunnsvariabler siktes det her til demografiske variabler

som alder, kjønn, inntekt m.m.

Norske arbeider
Garnes & Winther (1991) identifiserer forskjeller i holdningen til

skogtilstanden ut fra inntekt. De finner at det er flere innen lav-

innteksgruppene enn innen høyinntektsgruppene svarer vet ikke

eller at det er for mange snauflater, hjulspor etter skogsmaski-

ner, eller at stiene der de ferdes er ødelagt av skogbruket.

Andreassen (1982) fant at eldre var mindre negative til skogbru-

ket enn andre grupper. Haugan (1976) fant i sin undersøkelse

fra Merkedamsområdet i Vestfold at en større andel av de eldre

mente at flere skogsveier øker områdets attraktivitet som fri-

luftslivsområde.

Utenlandske arbeider
Hultman (1983) fant få forskjeller i holdningen til skogmiljøet

utfra ulike bakgrunnsvariabler. Enkelte forskjeller ble likevel

identifisert. I undersøkelsen viste de seg også at unge og kvin-
ner var mer negative enn andre til sprøyting i skogen. På spørs-

mål om hva som forstyrrer eller irriterer i de skogsområdene
respondenten vanligvis besøker, var andelen som svarte hogst-

flater noe større blant personer med et visst handikap. Flere

undersøkelser indikerer at kvinner er mer negativt innstilt til

naturinngrep fra skogbruket (Levine & Langenau 1979, Kardell

& Mård 1989).

Lyons (1983) gjennomførte en undersøkelse av landskapsprefe-

ranser blant personer bosatt i det nordamerikanske løvskogs-
området. Hensikten var å undersøke om variabler som alder

kjønn og bosted identifiserte ulikheter i landskapspreferansene.

Lyons konkluderer med at landskapspreferansene varierer i for-

hold til disse variablene. Lyons fremhever at variablen alder, og

alder i kombinasjon med kjønn eller bosted avdekker de klareste

forskjellene i landskapspreferansene.

Dearden (1984) fant ingen signifikante forskjeller i preferansene

til nærurbane, rurale og villmarkslandskap mellom ulike bak-

grunnsvariabler. Han hevder likevel at problemstillingen trenger

videre undersøkelser, da han brukte små utvaig og mange av

samvariasjonene var nær signifikante (p<0.05).

5.4 Oppsummering

Enkelte norske undersøkelser indikerer at friluftslivsutøverne

ikke reagerer negativt på mengden påvirkning fra skogbruket i

de områdene de bruker til sitt friluftsliv (Garnes & Winther

1991, Andreassen 1984). Undersøkelser som er knyttet til folks

vurdering av de skogområdene de selv bruker sier ikke noe om

hvor påvirkede disse områdene er fra skogbruket, eller hvilke

preferanser brukerne har. Undersøkelser som den til Garnes &

Winther (1991) indikerer likevel at flertallet av befolkningen fin-

ner skogområder som til en viss grad tilfredsstiller deres behov.

Et interessant trekk er at andelen som reagerer negativt på

mengden hogstflater og skogbrukets påvirkning på stinettet er

markert større på Østlandet enn i resten av landet. De bør også

nevnes at den generelle formen på spørsmålene i Garnes &

Winther sin undersøkelse kan være en årsak til at de fikk den
svarfordelingen de gjorde.

Hvordan vil folk så reagere dersom landskapet ble sterkere pre-

get av skogbruket. Dette er en problemstilling som er lite

behandlet, men Aasetre (1991) fant at i en sør-norsk bymark vil-

le majoriteten oppfatte økt flatehogst som et meget alvorlig

problem for friluftslivet, mens få ville reagere meget sterkt på

økt grøfting og tilplanting av myrer.

Hvilke holdninger har så folk til de landskapsmessige konse-

kvensene av skogbruket. Både norske og utenlandske undersø-

kelser indikerer at folk reagerer negativt på skoglandskap med

store hogstflater. Av ulike hogstformer er folk mest positive til

mindre flater og gruppehogst. Enkelte undersøkelser indikerer

også at folk reagerer mer positivt på eldre hogstflatene enn

nyhogde flater. En amerikansk undersøkelse indikerer at tyn-

ning har positive effekter på hvor vakkert folk opplever land-

skapet.

Ulike undersøkelser indikerer også at hogstavfall, kvist og vind-

fall blir vurdert relativt lavt. Enkelte Amerikanske forskere (Ribe

1990) har uttalt at hogstavfall, kvist og vindfall er en av de fak-

torene folk reagerer mest negativt på. En svensk undersøkelse

indikerer også at folk reagerer negativt på døde stående løvtrær

fra sprøyting. Ulike funn kan tyde på at døde trær som regel vir-

ker negativt, men i enkelte former som eksempelvis store tørrfu-

ruer vil døde trær oppleves som positivt.
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Noen undersøkelser indikerer at folk reagerer negativt på tett

skog, og de fleste undersøkelser tyder på at folk foretrekker en

relativt glissen skog med enkelte lysninger. Enkelte undersøkel-
ser indikerer at det eksisterer en optimal tetthet for skogen.

Eldre store trær synes å bli vurdert mer positivt enn mindre trær.

Enkelte undersøkelser indikerer også at folk (i Norge) foretrek-

ker blandingsskog mellom bartrær og løvskog. Der er også funn

som tyder på at folk ser positivt på innslag av løvtrær i skogen.

Norske undersøkelser indikerer at folk stort sett synes mengden sti-

er og veier er passe der de ferdes. Undersøkelsen synesogså å indi-

kere at det er en større andel som ønsker flere stier i skogen enn

som ønsker flere veier. En undersøkelse fra Oslomarka tyder på at

folk aksepterer skogsbilveier som er tilpasset landskapet, mens de

reagerer negativt på veier som er "sprengt ut i terrenget" .

Andre forhold som er funnet å bli vurdert som positive elemen-

ter i skoglandskapet er: Variasjon, dyreliv, ro og stillhet og vege-

tasjonen på skogbunnen. Faktorer som vær og årstider kan også

innvirke på preferansene til skogmiljøet.

En måling av preferanser til skogmiljøet langs variabler som

alder, tetthet, hogstformer, mengden kvist m.m. vil sannsynlig-

vis være en forenkling av folks skogpreferanser. Flere undersø-

kelser fant samspillseffekter i folks preferanser. Som eksempel

kan det nevnes at det ble funnet samspillseffekter mellom prefe-

ransene til skogens alder og dens tetthet, mellom tetthet og tre-

slag og mellom hvordan folk reagerte på hogstflatenes størrelse

og mengden hogstavfall på bakken.

Et annet og kompliserende forhold er at det eksisterer ulikheter

i folks landskapspreferanser. Flere undersøkelser indikerer at for-

hold som egen erfaring, gruppetilhørighet og kulturell tilhørig-

het påvirker folks landskapspreferanser. Det er også undersøkel-

ser som indikerer at utdanning og tilhørighet til bestemte yrkes-

grupper påvirker folks landskapspreferanser.

Enkelte forskere hevder at selv om det er en sammenheng mel-

lom egen erfaring og landskapspreferanser, så er denne sam-

menhengen mer kompleks enn at landskaper som folk har egen

erfaring med blir foretrukket fremfor andre landskaper.

Flere arbeider indikerer at folk knyttet til naturvernorganisasjo-

ner og som er miljøengasjerte i større grad enn andre foretrek-

ker urørt natur. Økologisk/naturforvalter skolering synes å gi

noe av samme effekt på folks preferanser. Landskapsarkitekter

er også en gruppe som har relativt ensartede landskapsprefe-

ranser, selv om disse ikke er spesielt positive til urørt natur.

Flere undersøkelser indikerer at folks landskapspreferanser blir

påvirket av deres kunnskaper. Som eksempel kan det nevnes at

skjønnheten til et skoglandskap utsatt for insektsskader (med

synlige skadevirkninger) ble vurdert ulikt av de som var infor-

mert om de synlige skadene i landskapet, og de som ikke visste

om disse.

Enkelte undersøkelser indikerer også forskjeller i landskapsprefe-

ransene utfra variabler som alder, kjønn og inntekt.

Typen av bruk eller interaksjon med skoglandskapet påvirker

også folks holdninger til skoglandskapet. En nord-amerikansk

undersøkelse fant eksempelvis at ulike grupper med ulike aktivi-

teter reagerte ulikt på hogstflater. Undersøkelser tyder også på

at folk forholder seg annerledes til et landskap utfra om de

eksempelvis skal besøke landskapet eller om de skal bo i dette

landskapet. Denne typen forskjeller har også metodiske implika-

sjoner. Mange av de preferansestudiene som er referert i dette

kapittelet har bedt folk vurdere landskapet utfra hvor vakkert de

synes dette landskapet er. Det er ikke sikkert at en ville fått de

samme warene dersom undersøkelsene hadde vært rettet mot

mer spesifikke forhold. Hultman (1983) fremhever dette forhol-

det. I sin undersøkelse ber han folk vurdere landskapet utfra

hvor egnet de synes det er for friluftsliv. Hultman uttrykker for-

behold når han sammenligner sine funn med undersøkelser

hvor vurderingen har vært i forhold til landskapsskjønnhet.
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6 Forvaltning og planlegging
av flerbruk i skog

Hva trengs for å kunne forvalte forholdet friluftsliv-skogbruk?
Forutsetter en at forholdet er konfliktfylt, er det etter min
mening tre forutsetninger som er nødvendig for å kunne forhol-
de seg til denne konflikten på en konstruktiv måte. En trenger
kunnskap om friluftslivet, friluftslivets miljøbehov, og hvordan
drive praktisk skogskjøtsel i overenstemmelse med friluftslivets
behov. Det virker også åpenbart at det trengs planleggings-
og forvaltningssystemer som fanger inn problemfeltet. For at
forvaltningen skal kunne planlegge og virkeliggjøre forvaltnings-
planer trengs også et juridisk og organisatorisk rammeverk.

6.1 Forvaltnings- og planleggingssy-
stemer

6.1.1 Innledning

Forvaltnings- og planleggingssystemer kan være rettet mot å
forvalte en brukerinteresse (sektorplan) eller mot å drive en sam-
ordnet forvaltning av flere brukerinteresser (flerbruksplanleg-
ging). Etter min mening er det for å kunne forvalte forholdet
mellom ulike interesser nødvendig å benytte både et sektorrela-
tert og et helhetsrelatert perspektiv. Bare dersom en tar de ulike
interessene på alvor vil planlegging kunne være vellykket, men
samtidig kan ikke god forvaltning skje uten en helhetlig samord-
ning. En forutsetning for å kunne kombinere flere sektorplaner
inn i en helhetlig flerbruksplan er at strukturen i de ulike sektor-
planene kan •kombineres. Behovet for mer spesifikke sektortil-
nærminger ligger etter min mening i behovet for å ta hensyn til
spesifikke forhold «knyttet til de ulike utnyttelsesformålene
(eksempelvis hvordan interaksjonen friluftslivsutøver-skogmiljø
er som fenomen).

Planlegging er et fag_. Over tid er det bygget opp en rekke
erfaringer om planlegging, og ulike teoretisk angrepsmåter for
hvordan planlegging bør være. Fokus innen den faglige disku-
sjonen innen planleggingen har etter hvert dreid fra å legge
vekt på sluttproduktet til selve planieggingsprosessen. Et slikt
prosessorientert syn har også medført at selve planene i min-
dre grad anses som ferdige produkter, men trinn i en mer
syklisk prosess hvor planer revurderes utfra erfaring og nye pro-
blemstillinger (Conyers & Hills 1984). Flere har også innen plan-
leggingen rettet søkelyset mot at de planen vil berøre bør ha
muligheter til å påvirke utformingen av planen. En slik tanke-

gang bygger på to typer argumenter, nemlig: De som berøres
av planen har betydlig kunnskap om de forhold planen tar opp.
Det er også viktig at de som blir berørt av en plan føler at dette
er en plan de kan akseptere, at det er en plan de har hatt mulig-
het til å påvirke utfra sine egne interesser. En bygger kompro-
miss mellom ulike interesser fremfor å tre løsningsforslag ned
over hodene på de berørte partene. En planleggingstilnærming
som forsøker å trekke de berørte partene inn i selve planproses-
sen er transaktiv planlegging (Friedman 1972). En viktig forut-
setning for god planlegging er også en god faglig forståelse av
de forhold en skal planlegge for. Planlegging som bygger på
forutsetninger som ikke holder stikk vil fort kunne mislykkes.

6.1.2 Flerbruksplanlegging

Flerbrukstankegangen griper tak i det at ulike interesser knyttet
til samme ressurs kan komme i konflikt. Med konflikt menes
her at en utnyttelsesform reduserer utbyttet andre utnyttelses-
former får av ressursen. flerbruksplanlegging forsøker en å
regulere de ulike utnyttelsesinteressene i forhold til hverandre
får å få en helhet som i størst mulig grad oppfyller de målset-
ninger en har. Flerbrukstankegangen har etter hvert blitt et eta-
blert prinsipp, og begrepet flerbruksplan brukes eksempelvis i
dag innen sektorer som vassdragsforvaltning og skogforvalt-
ning. Typisk har flerbruksplanlegging i tilknytting til naturres-
sursproblemer vært knyttet til arealplanleggingen.

I en forvaltning av ressurser som kan benyttes til flere formål
kan to overordnede prinsipper benyttes: nemlig enten samloka-
lisering eller sonering. Sonering kan egentlig ikke kalles fler-
bruksforvaltning fordi prinsippet går på å adskille motsetnings-
fylte interesser. Jeg vil likevel hevde at prinsippet vil være nyttig,
fordi enkelte interesser kan det være lite hensiktsmessig eller
vanskelig å kombinere. Enkelte interesser kan kombineres, og
disse kan samlokaliseres. For at enkelte interesser som har et
motsetningsfylt forhold skal kunne samlokaliseres må forholdet
mellom dem reguleres. En slik regulering vil ikke "løse" potensi-
elle konflikter mellom ulike utnyttelsesformål, men vil gi en
avveining av hvor mye vekt det skal legges på de enkelte inter-
essene.

I Norge er det etter hvert laget en del flerbruksplaner som berø-
rer forholdet friluftsliv, i skog. Som eksempler kan Oslo/-
Oslomarka, Drammen, Østre Toten, Trondheim, Steinkjer og
Molde. En mer utførlig behandling av disse flerbruksplanene blir
gjort i 6.2.
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6.1.3 Metodikk for friluftslivsplanlegging og forvaltning

R.O.S og L.A.C.

For å kunne planlegge og forvalte friluftsliv i skog behøves

egnede averktøy". To slike planleggings- og forvaltningsverktøy

er "the Recreation Opportunity Spectrum (ROS) og "the Limits

of Acceptable Change system" (LAC).

ROS-metodikken beskrives i litteraturen som et verktøy for å
definere rekreasjonsmuligheter (Driver & Brown 1978, Clark

& Stankey 1979). Hensikten med ROS er å integrere friluftslivets

behov inn i arealplanleggingen (Driver 1989). Det overordnede

formålet til ROS-systemet er å tilrettelegge for ulike rekreasjons-

muligheter ved å definere ulike forvaltningsmålsetninger både

for et område som helhet, og for de enkelte sonene eller klasse-

ne innen området. Planmodellen sonerer et større område langs

et spektrum av ulike arealer hvor miljøet beskrives langs tre

dimensjoner: fysisk, sosialt og forvaltningsrnessig4). ROS-syste-

met tar utgangspunkt i områdets tilstand, og definerer ut fra

dette et sett med rekreasjonsmuligheter (aktivitets- & opplevel-

sesmuligheter). En beskriver de sosiale, fysiske og forvaltnings-

messige tilstandene en ønsker området skal ha (Kaltenborn

1991).

ROS-systemet tar utgangspunkt i at mangfoldet av behov innen
friluftslivet best dekkes gjennom å tilby et spekter av rekrea-

sjonsmuligheter. ROS-systemet vektlegger at friluftslivsutøverne

blant annet motiveres av behov for å få ønskede opplevelser.

Dette gjenspeiles også i hvordan en rekreasjonsmulighet define-

res. Rekreasjonsmuligheter kan defineres som "en kombinasjon
av fysiske, sosiale og forvaltningsmessige forhold ved miljøet
som gir ulike personer muligheter for ønskedeaktiviter og opp-
levelser" (Kaltenborn 1991).

Kjernen i en ROS plan er et sett av rekreasjonsklasser. En rekrea-

sjonsklasse er en statusbeskrivelse for et geografisk avgrenset

område. Rekreasjonsklassene beskrives gjennom et sett av fak-
torer som representerer ulike fysiske, sosiale og forvaltnings-

messige sider av miljøet. Faktorene er mere teoretisk definerte

forhold (som tilgjengelighet) og må operasjonaliseres for at de

skal kunne brukes i praksis. Disse faktorene operasjonaliseres i

et sett av indikatorer, som er målbare variabler. I praksis

4) Miljøetsfysiskedimensjoner ulike siderav det fysiskenaturmiljøetsom
landskapsformer,vegetasjonog fysiskeinngrepi terrenget.Miljøetssosiale
dimensjoner bruksmessigeforhold i miljøetsomferdselsformer,antall bru-
kere, forstyrrelsereller stillhet. Den forvaltningsmessigedimensjonener
knyttet til forvaltning og tilrettelegging, regelverk,informasjonog oppsyn
o.l.

avgrenses de ulike rekreasjonsklassene av standarder som

beskriver miljøtilstanden i klassen. ROS bygger på antagelsen

om at det er en sammenheng mellom miljøet i en rekreasjons-

klasse og de rekreasjonsmuligheter den gir.

ROS-systemet er utformet som et spektrum av rekreasjonsklas-

ser fra villmark (urørt og lite tilrettelagt) til mer intensivt brukte

og tilrettelagte rekreasjonsklasser. ROS-systemet er utarbeidet

som et rammeverktøy for forvaltning og planlegging, og kan til-

passes den spesifikke situasjonen.

LAC-metodikken (Stankey et. al. 1985) kan ses som en videre-

utvikling og operasjonalisering av ROS-tilnærmingen. LAC-

metodikken bygger på en prosessorientert tilnærming til plan-

legging. I LAC-metodikken defineres grenser for akseptablemil-
jøendringer gjennom en planprosess bestående av 9 ulike steg.

De grensene for akseptable miljøendringer spm avgrenses gjen-

nom planprosessen vil være standarder som avgrenser hvilke

miljøendringer som kan aksepteres innen de ulike rekreasjons-

klassene. En forutsetning for å definere grenser for akseptable

miljøendringer er kunnskap både om naturmiljøet og om de

som bruker området (Kaltenborn 1991). LAC-prosessen legger

også i stor grad opp til brukermedvirkning i selve planleggings-

prosessen.

Denne korte presentasjonen av ROS- og LAC-metodikk yter selv-

sagt ikke full rettferdighet til disse planleggings- og forvaltnings-

metodikkene. Både ROS og LAC bygger på omfattende forsk-

ning på folks utekldørs rekreasjon og den motivasjon som ligger

til grunn for folks rekreasjonsatferd. Enkelte har reist kritikk mot

ROS og LAC (Schreyer et. al. 1985). Kritikken er i hovedsak ret-

ter mot den antagelsen om en sammenheng mellom aktivite-

ter, miljø og opplevelser som disse plan- og forvaltningsverktøy-

ene baseres på. ROS- og LAC-metodikken regnes likevel i dag å

være en god tilnærming også for norske forhold (Kaltenborn

1991).

I Norden er LAC-metodikken brukt i en forvaltningsplan for

turisme og friluftsliv på Svaldbard (Kaltenborn 1991). Selv om

denne planen ikke er utarbeidet for skogområder, representerer

den et eksempel på bruk av LAC-metodikken.

Andre forvaltnings- og planleggingsverktøy

Vi har her valgt å legge vekt på en presentasjon av ROS- og

LAC-metodikken. Dette skyldes at det er disse metodikkene som

forfatteren har mest kjennskap til, samt at disse metodikkene

har høy anseelse og kan modifiseres til en rekke miljøer og situ-

asjoner.
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Et annet forvaltningssystem som i USA har vært brukt i forvalt-

ningen er "the Visual Management System (VMS). Dette er en

metodikk utviklet for å evaluere estetiske landskapsressurser

som et ledd i arealforvaltningen. Systemet er utviklet av Litton

(1968, US Forest Service 1974), og har vært benyttet i planleg-

gingen av arealressurser (se også avsnitt 4.2.). Systemet klassifi-

serer arealene inn i fem klasser, nemlig: vern (preservation), lite

påvirkning (retention), noe påvirkning (partial retention), modi-

fisert (modification) eller maksimum modifisering (maximum

modification). På sammen måte som ROS og LAC vil de ulike

klassene innen VMS anses som en spesifisering av målsettinger

for de ulike arealene. Et problem som Ribe (1988) påpeker ved

VMS er at systemet har vært benyttet (i USA) uten at det har

vært tilstrekkelig operasjonalisert. En annen forskjell mellom

VMS og ROS/LAC er at VMS er rettet mot å forvalte landskapets

visuelle kvaliteter, mens ROS og LAC eksplisitt er rettet mot å

forvalte miljøets friluftslivsfunksjon.

En annen tankegang som kan være nyttig i forvaltningssammen-

heng er å identifisere spesielle komponenter i skogøkosystemet

som er spesielt betydningsfulle for friluftslivet. Hansson et. al.

(1990) kaller en slik komponent for en Verdsatt Økosystem-
Komponent (VØK). Økologiske systemer er komplekse, og iden-

tifisering av slike VØK'er kan benyttes i en analyse av hvordan

endringer i et økosystem vil kunne påvirke friluftslivet.

6.1.4 Friluftslivsplanlegging og skogbruk

Forvaltning av natur for friluftsliv vil være knyttet til det å tilby

ønskede rekreasjonsmuligheter. En forvaltning av rekreasjons-

mulighetene vil være knyttet til en forvaltning av miljøets til-

stand (fysiskt, sosialt og forvaltningsmessig). Slik forvaltning kre-

ver kunnskap om individenes opplevelse av miljøet og deres pre-

feranser for ulike miljøegenskaper. Dette forholdet vil også gjel-

de for friluftslivsplanlegging i skogbrukslandskapet. Forvalt-

ningsmetoder som ROS og LAC beskriver og definerer de ulike

rekreasjonsklassene i forhold til et sett faktorer. I valget av hvilke

faktorer en velger fremhever Clark & Stankey (1979) følgende

fire kriterier:

Faktorene er observerbare og målbare.

Faktorene kan kontrolleres og styres av forvaltningen.

Faktorene er relatert til friluftslivsutøvernes preferanser,

påvirker deres valg og bruk av områder.

Faktorene kan beskrives på flere måter.

5) Enslik sykliskendringsprosessmellom hvergang skogenawirkes kalles
gjernefor rotasjonsperiode.

Disse kriteriene har betydning også for fowaltningen av forhol-

det mellom friluftslivet og skogbruket. De faktorene en velger

må kunne relateres til de skogbruksteknikkene en benytter.

Faktorene må også være relaterte .til friluftslivsutøvernes prefe-

ranser og bruksmønster. De faktorene en velger vil kunne ses

som et verktøy for å integrere forvaltningen åv friluftslivet og

skogbruket.

Amerikanske forskere (Brown & Daniel 1986) har fremhevet

betydning av at folks preferanser til skoglandskapet relateres til

miljøegenskaper som er meningsfulle i en skogbrukssammen-

heng. Preferansene må måles i forhold til fysiske variabler som

har betydning når en velger forvaltningspraksis innen skogbru-

ket. Til en slik forskning er den psykofysiske forskningstradisjo-

nen velegnet. En bør likevel også være klar over denne tradisjo-

nens begrensinger slik at en ikke i alle situasjoner bare baserer

seg på denne tradisjonen.

I forv.altningen av forholdet rtnellom skogbruket og friluftslivet vil

tidsdimensjonen være av betydning. Skogbestander gjennom-

går endringer over tid. I en skog hvor det drives skogbruk vil dis-

se endringene gjerne ha en syklisk karakter. Skogen vil gjen-

nomgå en syklisk endringsprosess mellom hver gang den avvir-

kes5). Friluftslivsutøverne vil kunne ha ulike preferanser for de

ulike fasene i en slik endringsprosess. I valg av forvaltningsprak-

sis må en derfor vurdere tiltak utfra skogen tilstand gjennom

hele denne syklusen. De ulike skogskjøtselstiltakene må vurde-

res utfra en avveining av deres positive og negative effekter

gjennom en slik syklus (rotasjonsperiode). I enkelte tilfeller vil

det selvsagt være mulig å utføre avbøtende tiltak for å redusere

de negative virkningene av skogskjøtsel (eksempelvis fjerning av

hOgstavfall). Hull IV og Buhyoff (1986) er to forskere som har

sett på fordelingen av positive og negative effekter av ulike

skogskjøtselstiltak (relatert til skogens skjønnhet) over tid. De

fant blant annet ut at forlenget rotasjonsperiode øker skogens

verdi som produsent av estetisk skjønnhet.

Den variasjon og mangesidighet som finnes i folks friluftslivsat-

ferd, motivasjon og miljøpreferanser i forhold til skogrekreasjon

indikerer også at en i en forvaltningssammenheng bør gi utøver-

ne et tilbud av flere ulike rekreasjonsmuligheter.

Det er utarbeidet en rekke flerbruksplaner, eller friluftslivsplaner

i norske skogområder. I dette underkapittelet vil vi presentere et

begrenset antall av disse. Planene er med unntak av

"Flerbruksplan for Totenåsen" (Petersen & Nordengen 1991)

og 6.2 Norsk flerbruksplanlegging
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helt eller delvis knyttet til bymarker / tettstedsnære skogområ-

der. Planene er knyttet til Oslo/Oslomarka (Oslo skogvesen

1973, Miljøverndepartementet 1976), Drammen (Drammen

skogvesen 1989, Naturforvaltningsseksjonen, Drammen kom-

mune 1991), Trondheim (Skog og friluftsseksjonen, Trondheim

kommune 1991) og Molde (Møre og Romsdal Skogeierlag

1983). Flerbruksplanen for Steinkjer kommuneskog (Steinkjer

kommune 1991) omfatter både bymarksområder og fjernområ-

der.

Oslomarka

Utkast til flerbruksplan for Oslomarka (Miljøverndepartementet

1976) bygger på et omfattende datagrunnlag innsamlet av

blant andre Landbrukshøgskolen (skogfaglige forhold),

Universitetet i Oslo (verneverdier) og NIBR (friluftslivsbruken). I

arbeidet har det vært opprettet kontakt med brukergruppene i

marka, derunder friluftslivsorganisasjoner. I planen deles marka

inn i to soner. Sone I omfatter de mest bynære områdene, samt

utløpere som fanger inn en del verdifulle friluftslivsområder

videre innover i marka. Denne sonen omfatter også en del høy-

ereliggende områder i marka. Sone Il omfatter de resterende

områdene. I tillegg omfatter planen et sett med forslag til verne-

områder. I restriksjonene som foreslås lagt på skogbruket gis uli-

ke standarder for de to sonene. Også denne forvaltningsplanen

behandler friluftslivet som en forholdsvis homogen gruppe.

Forvaltningsplanen for Oslomarka har ikke blitt implementert,

og planen har i praksis fungert som en bakgrunnsutredning for

de'forvaltningstiltak som har blitt valgt.

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 1970-1980 (Oslo

skogvesen 1973) har en høyere detaljeringsgrad enn Miljø-

verndepartementets forslag til forvaltningsplan. Planen omfatter

bare Oslo kommunes skoger. Dette er eksempel på en relativt

gammel flerbruksplan, og er under revisjon. Flerbruksplanen

inneholder en inndeling i 13 ulike behandlingsområder (skogre-

servat, bevaringsskog, landskapsområde, utsiktsplass m.m.).

Enkelte av klassene er videre inndelt i ulike undergrupper.

Inndelingen er delvis gjort etter ulike rekreasjonsfunksjoner

(badeområde, utsiktsområde, rasteplass, m.m.), eller andre fler-

bruksfunksjoner (drikkevann, jordbruksland, ulike verne og

undervisningsfunksjoner). I flerbruksplanen gis også en beskri-

velse av de ulike arealklassene deres beliggenhet og skogsdrif-

ten i de ulike klassene. Planen inneholder også en del om hvor-

dan skogbruket praktisk skal drives i kommuneskogen.

6) Forskrifterom skogbehandlingog skogsdriftfor skogområderi Osioog
nærliggendekommuner (Marka). Fastsattved kgl. res. av 23, september
1983 med hjemmel i § 17 b i Lov om skogbrukog skogvernav 21. mai
1965medseinereendringer.

Oslo kommune har også vedtatt et relativt detaljert sett med

målsetninger og retningslinjer for hvordan kommuneskogen

skal drives (Oslo kommune 1991). Det er sett opp 11 overordnet

målsetninger for skjøtselen av kommuneskogene. Det spesifisert

videre en rekke retningslinjer for hvordan de ulike sek-

torene/brukerinteressene skal forvaltes. Disse retningslinjene er

relativt detaljerte og kontrollerbare. Retningslinjene er ordnet

sektorvist (naturvern, kulturminnevern, vann og vassdrag, fiskes-

tell og fisk m.m.).

Situasjonen i Oslomarka er spesiell i forhold til andre bymarker i

Norge. Oslomarka er den eneste bymarka hvor det er utarbeidet

forskrifter etter § 17b i skogloven. Disse forskriftene6) spesifise-

rer blant annet hvordan skogbruket i marka skal drives. Videre

inneholder også forskriftene enkelte administrative bestemmel-

ser (om forvaltning, klage, tilsyn og overtredelse). Forskriftene

for Oslomarka er i dag inne i en revisjonsprosess, og nye for-

skrifter vil innen et kort tid bli vedtatt.

Andre flerbruksplaner
Flerbruksplanen for Steinkjer komrnuneskoger - Ogndalsbruket -

1991 (Steinkjer kommune 1991) virker meget solid og gjennom-

arbeidet. Planen er utarbeidet på initiativ fra styret i Steinkjer

kommuneskoger, men i selve planprosessen har det vært over-

holdt minst et møte med ca 50 ulike brukerinteresser/organisa-

sjoner. Planen baseres også på kontinuerlig rullering, og det er

formulert som et mål at det minst skal avholdes et møte med

brukerinteressene hvert år. Plapen baseres på et omfattende

hierarki av målsettinger og delmålsetninger. For å oppnå de uli-

ke delmålsetningene fremsettes et sett strategipunkter. Disse

strategipunktene består av konkrete tiltak som skal utføres, og

punkter som beskriver,,ønskede tilstander (standarer). Dersom

planen skal kritiseres for noe må det være at strategipunktene

ikke alltid beskriver de ønskede tilstandene på presise og målba-

re måter. Det gjør planen mindre etterprøvbar. I planen soneres

kommuneskogen i tre soner etter intensiteten av skogsdrift. En

har en sone med intensivt skogbruk, en mellomsone hvor fler-

brukshensyn vektlegges og en sone uten hogst-Andfe brukerin-

teresser soneres ikke eksplisitt i planen. I plandelen som omfat-

ter friluftslivet virker det som tilretteleggingsaspektet gis relativt

stort rom, uten at eventuelt konfliktfylte forhold rundt tilrette-

legging behandles. Selv om en er klar over at grupper innen fri-

luftslivet kan ha motstridende interesser (Eksempel jakt-annet

friluftsliv) virker det som "konfliktanalysen" bak planen (impli-

sitt) trekker hovedlinjen mellom skogbruk og annen bruk.

Planen er meget detaljert, og det er umulig for en utenforståen-

de å vurdere i hvilken grad det er overenstemmelse mellom de

ulike delmålsetningene og enkelttiltakene.
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Skogbruksplan - Molde kommuneskog (Møre og Romsdal

Skogeierlag 1983). Som navnet på planen sier er dette en skog-

bruksplan, men med enkelte flerbrukshensyn. Planen er først å

fremst en systematisk oversikt over skogressursene, samt et

detaljert forslag til fremtidig hogst. Av planen fremgår det at det

er tatt enkelte flerbrukshensyn. Som konkrete flerbrukshensyn

har en eksempelvis lagt vekt på å beholde furu (det naturlige

treslaget), ved en hogst bevarer en også en skogskjerm langs en

tursti og en vektlegger skånsom hogst i viktige rekrasjonsområ-

der.

Drammen kommune har utarbeidet flerbruksplaner blant annet

for Strømsåsen (området mellom Drammen-Skoger-Konnerud)

og Røysjømarka. Kommunen har også planer om å utarbeide to

flerbruksplaner for områdene nord for byen (Natur-

forvaltningsseksjonen, Drammen kommune 1991). Områdene

nord for byen sammen med tilstøtende områder i Lier er de vik-

tigste friluftsområdene for Drammensbefolkningen. Flerbruks-

planen for skogorn`rådet (marka) mellom Drammen-Skoger-

Konnerud (Drammen skogvesen 1989) inneholder en beskrivelse

av områdets natur og bruk. Beskrivelsen av friluftslivsinteressene

i området baseres på kjennskap til området, befolkningsforde-

lingen i tilstøtende områder og generelle nasjonale undersøkel-

ser. 1 planen spesifiseres et sett relativt generelle målsetninger.

Planen har også et handlingsprogram som i hovedsak går på

organisatoriske og sammarbeidsmessige forhold. Flerbruks-

planen for skogområdet Røysjømarka (Naturforvaltnings-

seksjonen, Drammen kommune 1991) kan ikke kalles en fler-

bruksplan i tradisjonell forstand. "Planen" bærer preg av å være

en inventering/utredning om Røysjømarkas potensiale som fri-

luftslivsområde.

Flerbruksplanen for Totenåsen (Petersen & Nordengen 1991) er

en relativt omfattende plan. Planen bygger på omfattende regis-

treringer om naturforholdene i området, og de enkelte brukerin-

teressene. For å fremskaffe grunnlagskunnskap til planarbeidet

ble det blant annet utført en brukerundersøkelse om friluftslivet i

området. 1planen fremheves det også at en har vektlagt bruker-

medvirkning. I utkastet til plan soneres skogsdriften i 4 soner fra

områder med ordinært skogbruk med flerbrukshensyn til områ-

der uten skogsdrift. Soneringen og de konkrete flerbrlikshensy-

nene i planen er ikke knyttet til forskrifter. Planen baserer seg på

frivillig deltagelse fra grunneierne. Flerbruksplanen er relativt

detaljert, men friluftslivsdelen bærer preg av delvis ukoordinerte

enkelttiltak. Planforslaget inneholder etter mitt syn få målbare

standarder for hvilke tilstander en ønsker i området.

Handlingsplan for friluftslivet (Skog- og friluftsseksjonen,

Trondheim kommune 1991) er en overordnet plan. Planen er

ikke juridisk bindende. Planen ble utarbeidet av skog- og frilufts-

seksjonen, men høringsutalelser til planen ble innhentet. Det ble

også avholdt et høringsseminar. Planen avgrenser en rød strek

for markaområdene. Planen er bygd opp rundt en sonering av

markaområdene i 4 soner: Fra en intensivt utnyttet sone til en

uberørt sone. I den intensive sonen som er plassert nærmest

byen regnes alle typer friluftslivsaktiviteter og friluftsrelaterte

idretter som akseptable. Idrettsanlegg plasseres i denne sonen.

Denne sonen er også den som er sterkest'tilrettelagt for frilufts-

livet. I den urørte sonen tilrettelegges det ikke for friluftslivet.

Bare naturlige stier forekommer. Sonen betraktes som en verne-

sone og skogbehandling forekommer ikke. Planen er relativt

spesifikk i forhold til hvordan planlagte tiltak skal utføres.

Envurdering av de ulike planene
De planutkastene som er omtalt her er ulike av omfang og

funksjoner. De to flerbruksplanene som refereres fra Drammen

kommune (Drammen skogvesen 1989, Naturforvaltnings-

seksjonen, Drammen kommune 1991) er mer utredninger og

evalueringer enn flerbruksplaner. Skogbruksplanen for Molde

kommuneskoger (Møre og Romsdal Skogeierlag 1983), og fler-

bruksplanene for Oslo kommuneskoger (Oslo skogvesen 1973)

er i større grad praktiske awirkningsplaner/skjøtselsplaner, hvor

målformuleringen har skjedd på et tidligere tidspunkt (enten

eksplisitt eller implisitt). 1forhold til Oslo kommuneskoger er det

utarbeidet et eksplisitt måldokument for hvordan kommunesko-

gene skal drives (Oslo kommune 1991). Utkast til flerbruksplan

for Oslomarka (Miljøverndepartementet 1976), Flerbruksplan for

Steinkjer kommuneskoger (Steinkjer kommune 1991), Hand-

lingsplan for friluftsliv -Trondheim (Skog- og friluftsseksjonen,

Trondheim kommune 1991) og Flerbruksplan for Totenåsen

(Petersen & Nordengen 1991) er mer omfattende planer som

inneholder et utrednings-kunnskapsaspekt, et målavgrensning-

saspekt og et praktisk tiltaksaspekt.

Flertallet av planene legger seg på et soneringsprinsipp. Som

soneringsprinsipp er valgt en sonering fra områder hvor det dri-

ves ordinært skogsdrift til områder der det ikke drives skogsdrift

Bare i Trondheim kommune (Skog- og friluftsseksjonen,

Trondheim kommune 1991) er soneringen også knyttet til ulike

former for friluftsliv. Planen fra Trondheim er således den planen

som i form ligner mest på en ROS-type plan. 1 planene er det

brukt ulik grad av brukermedvirkning. Enkelte av planene har

basert seg på høringer, mens andre har hatt mer omfattende

brukermedvirkning. I en av planprosessene ble det også utført en

spørreundersøkelse for å få kunnskap om friluftslivets behov.

For en som ikke har detaljert kjennskap til de ulike planene er det


vanskelig å vurdere kvaliteten på planene. En slik vurdering vil

43



nina utredning034

selvsagt også variere utfra hvilke kvalitetskriterier en velger. Et

forhold som etter min mening de fleste av planene kan kritiseres

for er mangel på målbare standarder for hvilke tilstander en

ønsker at skogområdene skal ha. En slik mangel medfører at det
er vanskelig å kontrollere i hvilken grad planens mål faktisk blir

oppfylt. Hvor hensiktsmessige forvaltningstiltak som sonering

m.m. er i de enkelte situasjonene, er det vanskelig å vurdere uten

å ha kjennskap til hvilke formål de benyttes. Mange ser på bru-

kermedvirkning som viktig for å få god planlegging. Ut fra hva

som står skrevet i planutkastene er Flerbruksplanen for Steinkjer -

Ogndalsbruket (Steinkjer kommune 1991) den planen som etter

mitt syn tar dette forholdet mest alvorlig. Det må likevel presise-

res at hvor godt brukermedvirkningen har fungert vanskelig kan

vurderes uten en bedre kjennskap til selve planprosessen.

7 Kunnskapsbehovet
fremover

7.1 Kort oppsummering

For å kunne vurdere kunnskapsbehovet fremover må en først

vite hvor en står. Jeg vil derfor først gi en kort oppsummering.

I innledningen av dette litteraturstudiet blir målsettingen med

studiet avgrenset til å drøfte hvordan friluftslivet påvirkes av

skogbruket, samt å drøfte hvordan forholdet friluftsliv og skog-

bruk kan forvaltes. Disse målsettingen danner også grunnlaget

for å vurdere forskningsbehovet fremover.

Det eksisterer mye litteratur på folks preferanser til skogmiljø.

Mye av denne forskningen er gjort i USA, men også enkelte

arbeider er utført i Norden. Mye av forskningen på landskapspre-

feranser er gjort innen en forskningstradisjon som forsøker å

knytte mål for folks preferanser til objektive målinger av fysiske

egenskaper i landskapet. En god del av denne forskningen går

direkte på problemfeltet friluftsliv og skogbruk. pette er en

forskningstradisjon som er anvendelig i et forvaltningsperspektiv,

men som gir en noe begrenset forståelse av hvilke forestillinger

folk har av skogen og dens rekreasjonsmuligheter. De eksisterer

også en god del mer psykologisk orienterte arbeider som tar opp

folks opplevelser og forestillinger av omgivelsene generelt, og

naturmiljøet spesielt. Selv om denne forskningen i hovedsak ikke

er knyttet til opplevelsen av skogmiljøet, så gir den verdifull inn-

sikt som kan overføres til hvordan folk opplever skogmiljøer.

Vi fant lite litteratur som spesifikt behandler hvilke goder frilufts-

liv i skog gir utøverne. En god del forskning behandler derimot

hvilke goder rekreasjon i naturmiljø gir. Denne forskningen er

utført av ulike fagdisipliner som gir sine spesifikke bidrag. De

ulike fagdisiplinene synes å ha et høyt faglig nivå, og det virker

hensiktsmessig å forsøke å overføre mer generelle tilnærminger

innen motivasjonforskning til det spesielle feltet friluftsliv i skog.

I litteraturstudiet ble nordmenns friluftslivsbruk av skog drøftet.

De eksisterende arbeidene kan inndeles i landsomfattende og

områdespesifikke undersøkelser. Bare en av de landsomfattende

undersøkelsene er rettet spesielt mot friluftsliv i skog (Garnes &

Winther 1991). De andre landsomfattende undersøkelsene er

rettet mer generelt mot folks friluftsliv, men det er likevel mulig å

avgrense hvilke aktiviteter som i hovedsak skjer i skogmiljø.

Kleiven (1992) har brukt en landsomfattende friluftslivsundersø-

kelse (fritidsundersøkelsen 1989) for å identifisere ulike aktivitets-

grupper innen friluftslivet. De landsomfattende undersøkelsene
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gir i sin nåværendeform en relativt begrensetforståelseav feno-
menet friluftsliv i skog. Det eksistererogså en del lokale bruker-
undersøkelser.De lokale undersøkelsenebeskriverbruksmønste-
ret mer detaljert enn de landsomfattendeundersøkelsene

Litteraturstudiet presentere enkelte anerkjente plantradisjoner
innen amerikansk friluftslivsforvaltning. Disse kan sannsynligvis
også tilpassesforholdet mellom friluftsliv og skogbruk. Enkelte
av forskningsarbeiderangir kriterier for hvordan en operasjonali-
serer generelle fovaltningsverktøy til det spesielle forvattnings-
problemet friluftsliv og skogbruk.

I litteraturstudiet refereresog vurderesogså et begrensetsett av
norskeflerbruksplaner. Disseplanene er forholdsvis ulike både i
form og funksjon, og gir inntrykk av at planleggingen prøver
seg frem innen feltet flerbruksplanlegging. Som en utenforstå-
ende uten detaljkunnskap til planprosessen er det svakeste
punktet ved mangeav disseplanene deresmangel på etterprøv-
barestandarderfor hvilken fremtidig tilstand en ønsker.

Metodiskgir de eksisterendearbeideret godt grunnlag. Metodisk
er det mye å hente innen blant annet amerikanskforskning om
preferansertil skogmiljø.Mer generellearbeiderinnen rekreasjoni
naturmiljøgir ogsået godt og variertmetodiskgrunnlag.

7.2 Hvilket kunnskapsbehovfinnes?

Hvilkekunnskapsbehovfinnes så for videre forskning. Ut fra den
målsetting som ble spesifiserti 1.2., og de erfaringer som dette
litteraturstudiet gir vil jeg skissereenkelte forskningsbehov.

* Det eksistereret behov for å undersøkei hvilken grad tidligere
funn, og funn fra andre land kan overføres på situasjonen i
Norge i dag. Dette behovet er knyttet til hvordan friluftslivsutø-
verne reagerer på en rekke forhold i skogbrukslandskapet
(eksempelvis:flatehogst, tynning, kvist og hogstavfall, kjøreska-
der, skogsbilveier,sprøyting, ungskog).

* Det eksistereret behov for å få en mer spesifikkforståelseav
hvordan preferansenetil skogmiljøetvarierermellom ulike perso-
ner, og mellom ulike situasjoner. (Segmeteringsstudiermellom
aktivtetsgrupper, grupper med ulik kunnskap og erfaring eller
grupper med ulike generelle holdningssett.) Dette behovet
begrunnesutfra at ulike samspillmellom individ og miljø påvirker
individenes preferanser (Levine'& Langenau 1979). Forskning
tyderogså påat preferansenevarierermed individeneskunnskap,
erfaringer og mer generelle verdistandpunkt (Dearden 1984,
Schreyer& Bealieu1986,Hultman 1983, Anderson 1981).

Utfra forvaltningens behov er det viktig at videre forskning på
brukerenespreferanserkan relaterestil forvaltbare fysiskeegen-
skaper i skoglandskapet, miljøegenskaper som forvaltningen
kan påvirke innen rammene av ulike skogskjøtselstiltak(Brown
& Daniel 1986).

* Videre forskning bør prøveå kombinere forskning som knytter
folks preferanser til målinger av fysiske miljøegenskaper (den
psykofysisketradisjonen) med forskning på friluftslivsutøvernes
motiver, forestillinger og atferd (forskning innen den kognitve
og den opplevelsesbasertetradisjonen). En slik forskning vil gi
forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag.

Det eksistereret behov for mer spesifikkkunnskapom utøver-
nesfriluftslivsaktiviteter.Den begrensedeforskningenpå dette fel-
tet i Norge bestårofte i en listeav aktiviteter som folk krysserav
om, eller hvor ofte de utøver. En skogtur bestårgjerne av et sett
avaktiviteter i kombinasjon.Ulikedelaktiviteterpåen tur utgjør en
helhet. Enforståelseav hvilkeslikemønstreav turer (kombinasjo-
nerav delaktiviteter)someksisterervil være nyttig ogsåi en vurde-
ring av forholdet mellom friluftsliv og skogbruk. Da ulike former
for interaksjonermed naturen har konsekvenserfor hvilke prefe-
ranserfolk har til naturen er det ogsåviktig å ha en relativt god
forståelsefor hvilkeinteraksjonersomfaktisk finnes.

I litteraturstudiet fant vi at det i Norge er gjort lite forskning
på motivasjonfor skogrekreasjon.Dette indikerer et behov for å
undersøkemotivasjonen til de som utøver friluftsliv i skogmiljø.
Samtidig eksisterer det i utlanjet en god del motivasjonforsk-
ning rundt rekreasjon i naturmiljø. Denne forskningen er teore-
tisk noe sprikende, men de ulike tilnærmingene bør også utprø-
ves i forhold til norskeforhold.

Det eksisterer også et behov for å undersøke i hvilken grad
positive opplevelser i forbindelse med skogrekreasjonkan knyt-
tes til forhold i miljøet. I litteraturstudiet ble det vist at ulike fag-
disipliner tillegger det fysiske naturmiljøet ulik betydning i for-
hold til de goder friluftslivet gir folk. Selvom dette er et vanske-
lig problemfelt vil videre forskning kunne bidra til å gi en bedre
forståelseav dette forholdet. Økt kunnskapom sammenhengen
mellom positive opplevelser og skogmiljøet vil også kunne ha
betydning i en forvaltningssammenheng.

Ulike planleggings- og forvaltningsmetodikker på feltet fri-
luftsliv og skogbruk bør utprøves.I en slik utprøving vil det også
eksistereet forskningsbehoviknyttet til kunnskapssideni plane-
ne. Det vil samtidig eksisterebehov for evaluering av planleg-
gingsprosessenog forvaltningen av skogområdene.
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8 Sammendrag

Formål
Formålet med denne rapporten er å drøfte hvordan friluftslivet

påvirkes av skogbruket, samt hvordan forholdet friluftsliv og

skogbruk kan forvaltes slik at det tas hensyn til friluftslivets

behov.

Metode

Som metode i litteraturoversikten er det gjennomført et databa-

sert litteratursøk. Nøsting av litteraturreferanser og kontakt med

personer innen forskning og forvaltning har også vært en nyttig

metode.

Bruk av skog til friluftsliv
Både nasjonale og lokale undersøkelser indikerer at korte spa-

serturer, fotturer i skog og mark og bær og soppsanking er de

friluftslivsaktiviteter flest utøver. Av disse er fotturer i skog og

mark og bær og soppsanking de aktivitetene som klarest er

knyttet til skog. En segmenteringsanalyse av friluftslivsutøverne

viser at aktivitetsgrupper som driver aktiviteter i skogmiljø også

utøver aktiviteter i andre typer miljøer. Samtidig viser analysen

at friluftslivsutøverne i skogmiljøet består av flere aktivitetsgrup-

per.

Lokale brukerundersøkelser har mer detaljerte spørsmål om utø-

vernes bruksmønster. Ut fra disse undersøkelsene kan bruks-

mønsteret i skogområdene beskrIves som følger: Friluftslivet

utøves som regel sammens med familie eller venner. Majoriteten

av utøverne går om sommeren på veier og stier. Om vinteren
går flertallet i løypene, forholdet mellom preparerte og uprepa-

rerte løyper varierer noe mellom ulike undersøkelser. Lengden

på turene varierer noe mellom ulike undersøkelser, men flertal-

let synes å være på dagsturer. Enkelte undersøkelser indikerer

også at turene er konsentrert til helgene.

Motivasjon

En tradisjon innen forskning om motivasjonen for å drive rekrea-

sjon i naturmiljø betrakter folks handlinger som relativt rasjonel-

le. En utøver friluftsliv i skog for å oppnå visse goder eller utbyt-

ter. Slike goder kan være av psykologisk og/eller sosial karakter.

Som eksempler kan nevnes forhold som tilfredsstillende (natur)

opplevelser, utvikle ferdigheter, sosial bekreftelse, komme unna

hverdagen eller bedret helse. Forskningen indikerer også at

motivasjonen for å drive utendørs rekreasjon er vekslende og

individuell. Motivasjonen er ikke noe statisk fenomen, men kan

eksistere med ulik styrke og intensitet.

Ulike fagtradisjoner gir ulik betydning til naturmiljøet og de sosi-

ale forholdene for friluftslivet. De fleste anser likevel at naturmil-

jøet har betydning, om ikke annet ved at det tilbyr en sosial are-

na for utøverne. Med utgangspunkt i at motivasjonen for fri-
luftsliv i skog er vekslende og individuell" er det sannsynlig at

skogbruket kan ha ulike konsekvenser for ulike typer av frilufts-

livsutøvere.

Landskapsopplevelse og kvalitet

Med utgangspunkt i det perspektivet som betrakter personenes

handlinger som relativt rasjonelle, blir individenes forestillinger

og vurderinger av landskapene viktige for å forstå friluftsliv i

skog. Folk velger å utøve friluftsliv i skog utfra forestillinger om

at deres handlinger gir ønskede utbytter. Hvordan dannes så sli-

ke forestillinger om miljøet. En annerkjent tilnærming anser at

individene gjennom samhandlinger med miljøet aktivt konstrue-

rer sine forestillinger ved å tolke miljøstimuliene ut fra tidligere

erfaringer og egen kunnskap. Et slikt syn medfører at folks fore-

stillinger om skogmiljøet inneholder mer informasjon enn den

miljøet der og da gir. En slik tilnærming gjør også personenes

brukerhistorie til viktig faktor i hvordan folk tolker den informa-

sjon miljøet gir. Enkelte forskere hevder også at folks forestil-

linger om miljøet omfatter mere enn de rent fysiske forholdene.

Folk forbinder steder også med aktiviteter og sosiale forhold.

Landskapskvalitet er et forhold det er vanskelig å gi noen objek-

tiv beskrivelse av. En tilnærming til å vurdere kvaliteten av fri-

luftslivsområder er å bruke friluftslivsutøvernes grad av tilfredstil-

lelse som en målestokk på kvalitet.

Tradisjoner innen forskningen om landskapsopplevelse og
landskapskvalitet

Innen forskningen av landskapsopplevelse finnes flere ulike tra-

disjoner. En forståelse av de ulike tradisjonene kan være nyttig i

forhold til å vurdere funn fra ulike typer av undersøkelser.

Følgende inndeling av tradisjonene har vært brukt:

Ekspert tradisjonen. Denne tradisjonen legger vekt på eva-

luering av landskapets kvaliteter av folk med kompetanse på

landskapskvalitet.

Dbn psykofysiske tradisjonen. Denne tradisjonen legger

hovedvekten på gruppers eller allmennhetens evaluering av

den estetiske verdien til faktiske fysiske egenskaper i landska-

pet.

Den kognitive tradisjonen. Denne tradisjonen leter etter

personers opplevelse og forståelse av landskapet og dets

komponenter, individenes subjektive representasjon av land-

skapet.

Den opplevelsesbaserte tradisjonen. Her betraktes land-
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skapets"verdi" som å være et resultatav opplevelsenav
menneske-landskapsinteraksjonen.I interaksjonenmenneske
landskapformerog formesbeggekomponenteneav hveran-
dre.

Disseuliketradisjonenehar ulikesterkeog svakesider.Ensam-
let vurderingav de uliketradisjonenetyder på at en kombina-
sjonav metoderfra den psykofysiskeog den kognitiveellerden
opplevelsesbasertetradisjonener den bestetilnærmingeni for-
holdtil videreforskningrundtde problemstillingenedennerap-
portentar opp.

Preferansertil skogmiljøet
En rekke undersøkelserav folks holdningertil skogmiljøet er
gjennomført. Vi vil her gi en kort oversiktoverde viktigstefun-
nene.

Bådenorskeog utenlandskeundersøkelserindikererat folk vur-
derer store hogstflatersom negativt.Av ulike hogstformerer
folk relativtpositivetil mindre flater, gruppehogst. I enkeltetill-
fellerer det ogsåidentifisertat tynninghar positive effekter på
hvordanfolk vurderer skogiandskapet.

En rekke undersøkelserindikerer også at hogstavfall, kvister og
vindfall vurderesnegativt.

Enkelteundersøkelserindikerer at folk reagerer relativt negativt
på tett skog. De fleste foretrekker en relativt glissenskog.

Eldre store trær syneså bli vurdert mere positivt enn mindre
trær. Enkelteundersøkelserindikerer også at folk (i Norge)fore-
trekker blandingsskogmellom bartrær og løvskog. Der er også
funn som tyder på at folk ser positivt på innslagav løvtrær i sko-
gen.

Norskeundersøkelserindikerer at folk stort sett synesmengden
stier og veier er passe der•de ferdes. En undersøkelse fra
Oslomarkatyder på at folk aksepterer skogsbilveiersom er til-
passetlandskapet, mens de reagerer negativt på veier som var
"sprengt ut i terrenget".

Andre forhold som er funnet å bli vurdert som positiveelemen-
ter i skoglandskapeter: variasjon, dyreliv, ro og stillhet og vege-
tasjonen på skogbunnen.Faktorersom vær og årstider kan også
virke inn på preferansenetil skogmiljøet.

Flere undersøkelserfant samspillseffekter i folks preferanser.

Someksempelkan det nevnesat det ble funnet samspillseffek-




ter mellom preferansenetil skogensalder og dens tetthet, mel-

lom tetthet og treslag og mellom hvordanfolk reagerte på
hogstflatenesstørrelseog mengdenhogstavfallpå bakken.

Etannetog kompliserendeforholder at det eksistererulikheter
i folkslandskapspreferanser.Flereundersøkelserindikererat for-
hold som egen erfaring, kunnskaper,holdningertil miljøvern,
gruppetilhørighetog kulturell tilhørighet påvirkerfolks land-
skapspreferanser.Det er også undersøkelsersom indikererat
utdanning og tilhørighet til bestemte yrkesgrupperpåvirker
folkslandskapspreferanser.

Typen av bruk eller interaksjonmed skoglandskapetpåvirker
ogsåfolksholdningertil skoglandskapet.Mangeav de preferan-
sestudienesomer refererti dennerapportentar utgangspunkti
vurderingerav landskapetsskjønnhet.Det er ikke sikkertat en
villefått sammebildedersomundersøkelsenehaddevært rettet
mot merspesifikkeforhold.

Forvaltningsmetodikk
I denne rapporten presenteresto amerikanskeplanleggingsmo-
deller (ROS & LAC) for friluftslivsplanlegging og forvaltning.
Disseto planleggingsmodellenevektlegger at friluftslivets behov
best sikresved at det tilbys et spekter av rekreasjonsmuligheter.
Disseto planleggingsmodellenevektlegger at friluftslivsutøverne
blant annet motiveresav behov for å få ønskedeopplevelser.

Forvaltning av forholdet friluftsliv og skogbruk
I denne rapporten diskuteresogså hvilke forutsetninger som set-
tes til bruk av disse planleggingsmodellenei en forvaltning av
forholdet mellom friluftsliv og skogbruk. Forvaltningensbehov
for å måle friluftslivsutøvernesmiljøpreferanseri forhold til objek-
tivt målbaremiljøfaktorer fremheves.Disseobjektivt målbaremil-
jøfaktorene må samtidig kunne relaterestil den skogbrukspraksi-
sen en benytter. Et annet aspekt ved forvaltning av forholdet
mellom friluftsliv og skogbruk er tidsdimensjonen.I forvaltningen
av skogenmå en ta hensyntil dynamikkeni skogbestandene.

Norskflerbruksplanlegging
I denne rapporten refereresog vurdereset begrensetantall nor-
ske flerbruksplaner. De ulike planene er relativt ulike i form og
funksjon. Planenevarierer i grad av flerbrukshensynog bruker-
medvirkning. De fleste planene bruker en soneringsteknikk. En
svakhet er at planene i for liten grad formulerer målbare stan-
darder for hvilke miljøtilstander en ønsker. Dette gjør det van-
skeligå vurdere om planenesmålsetningerer nådd.

Kunnskapsbehovetfremover
Utfra erfaringene med denne litteraturstudien fremhevesfølgen-
de kunnskapsbehov:
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Et behov for å undersøke i hvilken grad tidligere funn eller
funn fra andre land kan overføres til dagens situasjon i
Norge.
Få en mer spesifikk forståelse av hvordan preferansene til

skogmiljøetvarierer mellom ulike personerog situasjoner.

Fåen kunnskap om brukernespreferansersom det er mulig å

relateretil forvaltbare fysiskeegenskaperi skoglandskapet.

Kombinere forskning som knytter folks preferansertil måling-
er av fysiske miljøegenskaper med forskning på brukernes
motiver, forestillinger og atferd blant ulike segment av bru-
kerne.

Fåen mer spesifikk kunnskap om utøvernesfriluftslivsaktivite-
ter.

Et behov av en bedre forståelse av motivasjonen for å utøve
skogrekreasjon.

Undersøkei hvilken grad positive opplevelserfra skogrekrea-
sjon kan knyttes til forhold i miljøet.
Utføre forskning som gir en kunnskapsbasefor planlegging
og forvaltning av forholdet friluftsliv og skogbruk. Det er
også et behov for å evaluering av planleggingsprosessenog
forvaltningen av skogområdene.
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