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Når olja tek slut
Observert med
våpenliknande
gjenstand
Os sentrum: To menn i 40-
50-åra vart fredag kveld ob-
serverte ved Best-stasjonen
i Os i det dei utveksla noko
som for vitne minna om ein
våpenliknande gjenstand.
Politiet kjenner identiteten
til dei to mennene, og etter-
forskar saka.

Prøvde 
å køyra bort
Ulvenskiftet: Ein mann i
30-åra vart natt til laurdag
innhenta av lovens lange
arm då han prøvde å køyra
bort frå ein promillekon-
troll ved Ulvenskiftet i Os.
Mannen snudde bilen då
han såg kontrollen, men
vart straks teken att av po-
litiet. Etter å ha blåste til
raudt vart han sendt til po-
litihuset i Bergen der ytter-
legare testing viste at han
hadde køyrt med promille.

Nekta å oppgje
personalia
Os sentrum: Ein vanskeleg
gjest på utestaden Solsiden
vart natt til laurdag henta
inn av politiet. Mannen i 30-
åra nekta å oppgje persona-
lia og var lite samarbeids-
villeg. Han vart sendt i
drukkenskapsarresten og er
no meldt for å ha nekta å
oppgje personalia.

Ubedne gjester
Moberg: Ein fest på Ytre
Moberg utvikla seg laurdag
kveld til å bli noko større
enn det vertane hadde tenkt
seg. Då ein del ungdomar
som ikkje var inviterte,
prøvde å ta seg inn, kom po-
litiet til staden og fekk roa
gemytta. Kring 40-50 ungdo-
mar var då i området. Flei-
re av dei var yngre tenå-
ringar. Ein ungdom vart
køyrd heim til foreldra.

Fann sovande
mann i bilen
Halhjem: Ein bileigar fann
søndag ettermiddag ein
mann sovande i bilen sin
som stod parkert ved ein
verkstad på Halhjem. Då 
bileigaren prøvde å få man-
nen ut av bilen vart han
truga med kniv. Politiet
kom til staden og pågreip
bilsovaren. Den pågripne –
ein mann i 30 åra – er ein
kjenning av politiet. Man-
nen var rusa.

Farleg køyring
Hatvikvegen: Søndag kveld
fekk Os lensmannskontor
melding om at ein ameri-
kansk bil hadde hamna i
grøftekanten ved Hatvikve-
gen. Ifølgje vitne prøvde fø-
raren å ta ein piruett i veg-
banen, men hamna altså
utanfor vegen. Politiet har
fåt registreringsnummeret
på bilen og vil følgja opp sa-
ka.

Ein gong var skognæ-
ringa like viktig som ol-
ja er i dag. Skog-eksper-
tar trur næringa vil bli
viktig igjen, og at Stok-
kedalen får ein renes-
sanse som senter for
tømmerhogsten i bygda.

Øystein Lid
ol@osogfusa.no

Det er som om ei scene frå
Jack Londons «Når villdyret
våkner» utfaldar seg framføre
oss: Ein kald morgon med is
på bekkane og tjukk skodde
heng i skogen medan duren
frå elva blandar seg med eit
kor av ulvehyl.  

Ulvar på Søfteland
Ulvane viser seg å vera husky-
hundar og det er ikkje ei vill-
mark i Alaska som ligg føre
oss, men snarare Fosslia som
går frå kraftstasjonen ved Gås-
sand og opp til Grønhovda.
Men det er ikkje så mange år
sidan det dreiv ulveflokkar
gjennom skogane her, får me
vita.
   – Har de høyrt om Raudli-
kongen og ulvane? spør Ove
Frotvedt, når “ulvehyla” ligg
bak oss. 
   Han fortel om den kjempe-
sterke søftelendingen Håkon
Raudlio (1813-1894) som hadde
kjøpt ein saltstamp og bar han
heim frå marknaden. Ein ul-
veflokk hoppa på han, men
Raudlikongen sette seg under
saltstampen, og stakk ulvepo-
tane då dei prøvde å ta seg inn
under kanten.
   – Etter kvart gjekk dei til
åtak på kvarandre. Dei er
blodtørstige, veit du, seier
Ove, medan me går over Sag-
elva.

Lite egoisme 
i treplanting
Dagens mål: Tømmerkoia i
Stokkedalen, som tidlegare
var kjent for si skogsdrift. No
har Os kommune kjøpt dei sto-
re skogane me traskar igjen-
nom, og Tormod og Ove trur
at det snart vil bli hogst i Stok-
kedalen igjen.
   Tormod har drive med tøm-
merhogst i Stokkedalen før, på
den gamle måten. Seinare ut-

danna han seg til skogsingeni-
ør, blei lærar i skogsfag på
Stend, og deretter skogkonsu-
lent i Bergen kommune. I dag
jobbar han som vegplanleggar
i Bergen- og Hordaland Skogsel-
skap. 
   Dei norske skogane spelte
ein gong ei like stor rolle i den
nasjonale økonomien som olja
gjer i dag. Tømmermangelen på
slutten av 1800-talet utløyste ei
storstilt treplanting. 300.000 tre
blei planta i Os etter 1911, skriv
Nils Tveit. Det blei oppretta ein
statleg skogskule på Søfteland
(Eikhaug), og Tormod trur at
dei 40 meter høge grantrea
rundt oss godt kan ha sitt opp-
hav der. 

   – Etter andre verdskrigen
skaut skogreisinga verkeleg
fart. No er den skogen etter
kvart hogstmogen, men olja har
gjort oss så rike at me kan im-
portera tømmeret i staden, sei-
er Ove.
   Å la denne investeringa ber-
re rotna på rot vil ikkje vera
spesielt god samfunnsøkonomi,
påpeikar dei. Dessutan kan
ikkje olje-ressursane fornya
seg, så før eller sidan må skogs-
næringa igjen vinna terreng.
   – Ein marknadsøkonom ville
kanskje ha sagt at ein ikkje bør
planta fleire tre, for slik å auka
verdien på dei trea som står att.
Det er i så fall dårleg samfunns-
økonomi. 

Tømmerkoia på Stokkedalsseter (frå ca. 1870) er eit vitnesbyrd om skogbruket i gamal tid. Snart kan det igje

” Det er lite egoisme
i skogplanting. Det tek
jo ofte 80 år før trea er

hogstmodne.

Tormod Jacobsen
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tt, går det åt skogen

   – Ein må ha eit samfunns-
engasjement i botnen når ein
plantar tre. Det er ein lite egois-
tisk aktivitet. Det tek jo ofte 80
år før dei er hogstmogne, seier
Tormod, som har vore med og
planta ein god del tre i si tid.

Grantrea kveler 
anna liv?
Han konstaterer at kvaliteten
på trea rundt Grønhovda er
svært god. Men pga. det ulendte
terrenget, vil det blir vanskeleg
å driva hogst her, med mindre
ein brukar ein taubane.
   – Dei gamle planta ofte i
bratte lier, der det ikkje var råd
å driva beite, fortel Ove, medan

me klatrar i bratte skår med
store stokkar på alle hald. Men
utanom grantrea, er det ikkje
så mykje anna vegetasjon her. 
   – Det er nesten slik at gran-
trea kveler alt anna liv? 
   – Først utkonkurrerer gran-
trea den andre vegetasjonen.
Seinare opnar det seg meir, og
andre planter slepp til, seier
Tormod.
   – Sitka-grana er jamvel svar-
telista som ein framand og uøn-
ska art i landet?
   – Dersom ein skal forby alle
tre og planter som ikkje er opp-
rinneleg norske, blir det ikkje
mange tillatne att, skal eg seia
deg. Kor lenge må ein art vera
her før han blir norsk? Dersom

nokon ser ein sjeldan fugl, blir
han straks hegna om. Men eit
tre blir svartelista, seier Tor-
mod. 
   – Elles har gamle pollenana-
lysar vist at det var grana som
rådde grunnen her på Vestlan-
det for 100.000 år sidan, legg
han til. 

Frå hest og øks til
hogstmaskiner
Nede ved jakthytta på Øvreeids-
seter fortel Tormod oss om kor-
leis det blei drive skogsdrift her
i gamle dagar. Namna rundt
oss – Sagelva, Stokkedalen og
Tømmerskaret – fortel sitt ty-
delege språk. På kvar side av

Stokkedalselva ser me noko
som ser ut som restane av ei ga-
mal trebru, men Tormod veit
betre. 
   – Dei bygde demningar her,
og samla stokkane i demning-
ane. Det gjorde det enklare å
fløyta tømmeret ned elva, seier
han, medan me vassar over
Stokkedalselva og klatrar ned-
over.
   I dag er det andre metodar
som rår. Tormod og Ove har
føreslått å byggja ein fleire kilo-
meter lang skogsbilveg inn i
området frå Tøsdalssida for å
kunna ta ut skog i området.
Søknaden ligg til handsaming
hjå landbrukskonsulent Johan
Bergerud. 

   – Ein slik skogsbilveg vil
utan tvil lønna seg. Eg trur det
er verdiar her for rundt 20 mill.
kroner, fordelt på dei ulike
grunneigarane og Os kommu-
ne, seier Tormod. 
   Å snauhogga alt (og dermed
ta ut alle 20 millionane) vil der-
imot ikkje vera berekraftig
drift. 
   – Det som kan haustast av
skogen, er delar av den årlege
tilveksten, og då i første rekkje
gran, seier han.

Farvel til idyllen?
– Vil det ikkje øydeleggja noko
av idyllen her, dersom ein skal
sprengja ut ein skogsbilveg?
   – No vil det ikkje bli snakk
om mykje sprenging. Stort sett
snakkar me om å leggja veg på
massar som blir lagt i terreng-
et, seier Ove.
   – Til ein viss grad vil nok
idyllen forsvinna. Men kva er
alternativet? Korleis skal ein el-
les greia å driva skogsdrift her?
seier Tormod.
   Dei påpeikar også at ein
skogsbilveg vil gjera naturen
rundt oss meir tilgjengeleg for
dei som ikkje kan eller vil kla-
tra i skòra. 
   – Naturvernarar har sagt at
ein bør driva med hest som i
gamle dagar, legg Ove til. – Dei
kan i så fall ikkje påberopa seg
å vera dyrevener. Me snakkar
om tungt slit og blodige føter,
seier Ove, som i mange år dreiv
sin eigen stall.
   – Spør du folk om dei vil bu
i steinhus eller trehus, er sva-
ret som regel det sistnemnde.
Då må dei akseptera at me må
få tømmeret ein stad frå, seier
han.

Eit låst museum
Vel framme på Stokkedalsseter
kjem me til ei gamal tømmer-
koie som kanskje ikkje alle
kjenner til. Dette var heimen til
tømmermannslaget som hogde
i skogen på slutten av 1950-talet,
og truleg før. Hytta er bygt
kring 1870. Eit aldri så lite anti-
klimaks blir det at nøkkelen
som i alle år har hengt på eit
tre ved koia, er som sporlaust
forsvunnen. Kanskje er det eit
teikn frå oven på at den gamle
måten å driva skogbruk på for
alltid er låst inne på eit mu-
seum?

en bli hogst i skogen her.


