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FNs klimapanel



En del av tiltakene i Klimaplan for 2021–2030

• Mer ungskogpleie

• Bekjempe råte

• Følge opp foryngelsesplikten
Bare «rett treslag» skal telle 
med.

• Mer grøfterensk av produktiv 
skog

• Innføre forskriftskrav om nedre 
hogstmodenhetsalder

• Mulige incentiver for utsatt 
hogst

• Planting av skog på nye arealer

• Brannberedskap

• Planteforedling

• Bedre skogsbilveger



NORSKOG kommenterer: Forhold 1

• Stående, gammel barskog er ikke et stabilt karbonlager.

• Tørke, biller, brann, storm

• Klimaplans paradoks:
- redusere klimarisiko
- men samtidig arbeide for utsatt hogst (samtidig som man jobber 
med å fordoble det fredede skogarealet)



NORSKOG kommenterer: Forhold 2

• I de fleste land har man mange tresorter som er relevant 
industriråstoff. I Norge har vi gran og furu.

• Andre tresorter har lav verdi og lavere produksjon

• Veldig bra at klimaplan peker på å øke produksjonen av gran og furu

• Motkreftene er store. «Monokulturer», «industriskog», «granørken», 
«plantasjeskog» osv. florerer.



Men viljen til å regulere er større….

Flere parallelle utviklingstrekk. Deler inn i:

1. Etatenes styringsvilje

2. Overordnede planer

3. Kunnskapsinnhenting

Og deretter: Hva er det vi ser?



Etatenes innflytelse, skred

• Skogeier har åpenbart et ansvar for å 
motvirke skred

• NVE m.fl. mener det også gjelder mot 
infrastruktur

• Ser for seg å klausulere. Skogloven?

• Ingen tanker om erstatning.

• Ingen tanker om formuesoverføring.



Etatenes innflytelse, kantsoner

• Vannressursloven § 11

• Formål: Begrenset belte, fokus på graving, 
anlegg og fjerning av kantsoner

• Kravet om opprettholdelse hindrer ikke at kantvegetasjonen kan høstes ved hogst eller på 
annen måte, forutsatt at høstingen ikke medfører en biotopendring. Lovbestemmelsen 
innebærer en videreføring av de retningslinjer om bevaring av kantvegetasjon ved 
flatehogst som i dag finnes i veiledningsheftet Flersidig skogbruk 

• Nå: NVE hevder at all hogst er søknadspliktig 
(SF) i et belte som kommunen bestemmer 
bredden på.



Etatenes innflytelse, kulturminner

• Et par fylkeskommuner og RA hevder det er 
generell meldeplikt ved all hogst.

• Skog er et større privat tiltak der man kan 
pålegges å betale utgravingskostnader.

• Initiativ fra lokal kulturminnemyndighet, RA 
er enig, KLD foretar seg ikke noe.



Etatenes innflytelse, vassdrag

• Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter 
innlandsfiskeloven

• Har aldri vært ment benyttet når forhold
er søknadspliktig etter annet lovverk.

• Men det står jo at det er søknadspliktig??

• Da er det sikkert søknadspliktig.



Overordnede planer, helhetlige f.planer

• «Regjeringen har derfor i naturmangfoldmeldingen sagt at vi skal 
fastsette mål for hvilken tilstand i økosystemene som er den mest 
optimale for samfunnet som helhet. Det betyr altså at det må skje en 
prosess der vurderer hvordan ulike samfunnsmål best kan kombineres 
innenfor rammene av det økosystemene tåler på lang sikt.»

• Skal måle tilstand i «god» og «dårlig»

• Svært diffust hva man skal oppnå.

• Starter opp med en pilot: Våtmark.



Hensynssoner i kommuneplanen

• Hensynssoner etter pbl. § 11-8 er et nytt virkemiddel (2008)

• Kan inneholde bestemmelser og retningslinjer.

• For LNF er det ikke mulig å gi regler for landbruk.

• Mest omfattende eksempel:
Asker ønsker å innføre «kommunal markaforskrift»

• NORSKOG:
Hensynssoner etter pbl § 11-8 vil uansett være en uhensiktsmessig regulering og 
vil bare være egnet til å skape forventninger blant innbyggerne som verktøyet i 
svært liten grad kan innfri.



Kunnskapsinnhenting

• Naturmangfoldloven

• Skogloven
Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av 
alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast

• Bærekraftforskriften
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke nødvendige omsyn til 
biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova.

• PEFC
Samtidig som man gjennom skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd, skal man ivareta 
hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse

• Altså: Man kan påvirke adferd ved å fremskaffe kunnskap



Kunnskapsinnhenting



Jakten på kunnskap

• Tanken om en uhildet, objektiv og verdinøytral kartlegging

• Tanken om at bare kunnskapsnivået er høyt nok og kartleggingen er 
god nok, så vil vi slippe avveininger

• Man må bruke uavhengige eksperter

• Ikke en planleggingsprosess – men ekstremt mange

• Det er ikke mulig å være mot kunnskap.



Overordnet synspunkt

• Klimakur 2030, Klimaplan for 2021–2030 osv. osv. er ekstremt positive 
når det gjelder skogbruk

• Bruk av biomasse i Norge må i det vesentlige komme fra skog.

• Kan produseres i stor skala og har mange bruksområder

• 10 – 11 mill m3 tømmer er i dag i bruk i bærekraftig produksjon

• Dersom vi vil ha grønt skifte, må vi øke skogproduksjonen.

• Reduserte begrensninger + økt volumproduksjon pr. arealenhet.



Problemet med skogpolitikken

• Klimapanelet foreskriver økt produksjon av biomasse fra skog. 
Erkjenner at det må gjøres trade offs.

• Norge: Livsmiljø/enkeltartobservasjon, kampen fortsetter

• Grønt skifte handler om å ta de krevende politiske valgene.

• Et teknokrati forkledt som et demokrati.

• Den politiske målsettingen er økt skogproduksjon – men
den faktiske politikken er vern og restriksjoner.


