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skogsarbeid for friske eldre 
forlenger livet ditt, og slår 
treningssenterets bekvem-
melighet når som helst, ifølge 
fysioterapeut.

teKst stian Moan Folde  
Foto og VIDeo Marius sunde tvinnereim

I norDtrønDersKe sKoger blir Olav Jo-
han Mork (70) og Einar Heggdal (72) spre-
kere for hver dag.

– Olav, kaffepause? roper bonde, skog-
bruker og oppdragsgiver, Lars Østring (56), 
oppover hogstfeltet.

Motorsaga fortsetter å gny, det er fem mi-
nutter til matpause, og uaktuelt å stoppe før.

Vi er i Brattlia i Sjøåsen i Namdalseid 
kommune i Nord-Trøndelag. Det er en lu-
nefull vind og slaps i lufta her i skråningen, 
hvor store skogsmaskiner har vanskelig for 
å komme til.

– Det blir litt tussi åt gammelkaillan når 
klean bli så tung, sier Olav Johan Mork (70), 
på klingende namdalsk.

Selv om våt og tykk vernebekledning 

tynger på aldrende skuldre, bedyrer Mork 
og Einar Heggdal (72), at de blir sprekere for 
hver dag som går.

– Du vet, ungdommens treningssenter-
muskler holder ikke mål her oppi skogen, de 
blir tidlig skadet og utbrent, sier Lars Øst-
ring spøkefullt.

For hode, kropp og sjel
Psykomotorisk fysioterapeut ved Centrum 
Fysikalske Institutt i Trondheim, Marthe 
Sandsør Jørgensen, mener at skogsarbeid for 
seniorer kan ha flere positive effekter, både 
for hode, kropp og sjel.

Skogsmedisin for eldre

RAST Arbeidslaget tar en velfortjent matpause. Fra venstre: Oppdragsgiver Lars Østring (56), Olav Johan Mork (70), og Einar Heggdal (72). I forgrunnen 
Embret R. Østring.
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– Slikt arbeid vil ha mange fordeler. Vi 
vet, ifølge forskning, at fysisk aktivitet for el-
dre reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk, 
og risiko for sykdommer som lungesykdom, 
slag, kreft og skader. Det flotte med skogs-
arbeid er at det utfordrer fysikken på alle 
mulige måter. Arbeidet består av gode funk-
sjonelle bevegelser som styrker kjernemus-
kulatur og underbygger balanse og kropps-
kontroll, sier Sandør Jørgensen.

Trening av kjernemuskulatur er en stor 
trend på treningssentrene for tiden, og man 
kan spørre seg om for eksempel øvelsen 
«planken» er en funksjonell øvelse.

– Når står man i planke ellers? spør 
Sandør Jørgensen retorisk.

Ifølge fysioterapeuten er fysisk arbeid for 
eldre gunstig i forebygging av beinskjørhet, 
leddlidelser og belastningslidelser, det halv-
erer risikoen for hjertesykdom, og forebyg-
ger depresjoner. Dette har stor overførings-
verdi til hardt fysisk arbeid.

Headhuntet på timelønn
Gårdbruker Lars Østring har 140 kubikk-
meter med hogstmoden skog. Med sine 80 
årringer står høykvalitets gran og venter på 
saga. Hvis det ikke felles nå, blir skogen etter 
hvert offer for vær og vind. Ifølge Østring er 
volumet for lavt til at en entreprenør vil ta 
på seg oppdraget, og uansett blir det altfor 
kostbart.

Derfor har Østring headhuntet de to pen-
sjonistene til å utføre arbeidet. De går på ti-
melønn. Ingen av dem har hatt tømmermann 
som fast yrke, men de har hatt jevnlig tilhold 
i skogen, helt siden konfirmasjonsalder.

– Jeg fikk tak i disse to gjennom bekjent-
skaper. Jeg visste at de var vant med sag, og 
glad i friluft. Det beste med disse karene er 
at de er tålmodige; de stresser verken seg 
selv, hverandre eller meg. Det er veldig vik-
tig for å unngå uhell, sier Østring.

– Det er en god følelse for oss pensjonis-
ter å bli verdsatt, sier Mork.

Bekymret bransje
– Skal vi gjøre noe, må vi gjøre det nå. Vi 

GODT VANT Olav Johan Mork (70) har tidligere drevet butikk og jobbet i lokal radio. Først i 50-årene begynte han med motorsag. – Man kan spørre seg hvorfor 
jeg ikke begynte tidligere, for dette er helt fantastisk, sier han.
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er bekymret, sier Aage Berg, aktivitetsleder 
i Innherred Skognettverk i Nord-Trøndelag.

Han og hans kolleger er bekymret for at 
kunnskap skal gå tapt med eldre som trer 
ut av bransjen. Derfor er det opprettet et 
mentorprosjekt, støttet blant annet av Land-
bruks- og matdepartementet, med hensikt å 
skape interesse og forståelse for skogsdrift.

– Tre pensjonister med bred erfaring er 
engasjert som mentorer. De oppsøker yngre 
skogeiere som har tatt over bruk, for å spre 
kunnskap og framsnakke nytteverdien av å 
drifte skogen sin, sier Berg.

Mentorene inviterer til skogturer, grup-
pesamlinger og diverse lokale kurs i regi av 
Skogbrukets Kursinstitutt. Mentorprosjek-

tet har ført til økt deltagelse på kursene, og 
oppsøkende virksomhet til skogeierne i fem 
Innherredskommuner har gitt svært gode 
resultater i form av økt avvirkning.

– Her står seniorene helt sentralt, sier 
Berg.

– gi oss ungdommen!
Olav Johan Mork og Einar Heggdal jobber 
seks timer arbeidsdag i bratt terreng, på 
sleipe stokker, med et rovdyr på fem kilo i 
hendene.

Arbeidslaget sitter på en avkvistet stokk 
med en kaffekopp og ei brødskive, mens de 
diskuterer rekruttering til skogsbransjen. En 
bransje som ifølge ekspertene skriker etter 

ungdom med skogfaglig kompetanse. For-
melle krav som utdanning og lokale kurs 
trekkes naturlig nok frem. God lønn det 
samme. Men desto viktigere er videreføring 
av seniorenes kunnskap til de yngre.

– Ungdom har nok godt av å gå sammen 
med oss i skogen. Erfaring er viktig her, slik 
at uhell ikke oppstår, sier Mork, og slår hjel-
men sin av hodet med handbaken så den 
deiser i bakken og ruller et stykke på mosen.

Heggdal kremter tilsynelatende uberørt 
av opptrinnet, og nikker seg enig.

Vær til stede i nuet
– Som psykomotorisk fysioterapeut er jeg 
svært opptatt av kroppslig balanse og rik-

ELDST Einar Heggdal (72) har arbeidet i skogen siden konfirmasjonsalder. Han kan ikke tenke seg noe bedre.
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tig bruk av kroppsressursene våre. Det op-
timale er å oppleve en fri og spontan pust, 
kroppslig velvære og en følelse av å være i 
balanse, sier Sandør Jørgensen.

Hun mener at skogsarbeid nærer oppun-
der dette. Det gir skogsarbeideren mulighet 
til å utføre «mindfullness», noe som har blitt 
svært populært generelt.

– Du kan kjenne pusten din tydeligere, 
bli stimulert av luft, lukt og andre sanseinn-
trykk. Inntrykk en kontorjobb eller time på 
treningssenteret ikke kan gi. Du kan leve i 
nuet, unngå hverdagens stress, kjenne på 
mestringsfølelse og positive tanker. Alt dette 
er gratis i naturen, sier Sandør Jørgensen.

Samtidig påpeker hun at hardt skogsar-
beid ikke nødvendigvis passer alle, da det 
forutsettes at man ikke har helseplager som 
forverres av arbeidet. Skogsarbeid stiller 
store krav til fysikken, og vil gi en støl kropp 
i noen dager. Hvis det videre utvikler seg til 
betennelser eller skader, tyder det på at ar-
beidet er for tungt.

Ut av sofakroken
– Etter endt arbeidsdag får vi en velsignet og 
rolig følelse i kroppen, mener de to tømmer-
hoggerne.

Dagene hjemme som pensjonist blir 
lange uten noe å gjøre. Været som ser grått 

ut fra sofakroken føles deilig oppe i skogen. 
Når arbeidsklærne henges i tørkeskapet 
hjemme, fylles huset av en vidunderlig duft 
av skog.

– Uansett alder så er det lett å bli glad i 
skogsarbeid. Det er takknemlig arbeid, det 
gir mening og tydelige resultater, og dermed 
mestringsfølelse. Det er synd at skogen ikke 
har like stor status som arbeidsplass lenger, 
sier pensjonist Mork.

De to seniorene kikker utålmodig på 
klokka. Matpausen er over, og igjen fylles 
Brattlia med sagens sang. n

BRATTLIA Området der skogsarbeiderne arbeider, er bratt 
ulendt. Det krever god balanse og  kjernemuskulatur. Einar 
Heggdal har akkurat felt ei gran. De to pensjonistene er glade 
for at de kan være utendørs, selv når det sludder. – Været ser 
dårlig ut fra sofakroken, men ikke når du kommer ut, sier Olav 
Johan Mork (til venstre) og Einar Heggedal.
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