SKOGFORUM Honne
2021

Kampen om arealene

4.- 5.november 2021

Kjære skogvenner!
Den 4. og 5. november går Skogforum på Honne av stabelen for 18. gang.
Aldri har vel ønsket om å møtes vært større enn etter halvannet år bak
skjermen.
Med dette ønsker vi velkommen til årets skogfaglige møteplass for
bevisste og aktive skogeiere. Skogen står i sentrum mer enn noen gang.
Dette gjelder alt fra skogen som en del av klimaløsningen – til hvordan vi
kan bruke data bedre.
Hvordan kan skogeier best sikre seg at ny kunnskap tas i bruk, samtidig
som man har sikkerhet for at eiendommen rustes for neste generasjon?
I løpet av disse dagene håper vi å gi deg akkurat det du trenger i din
hverdag som forvalter av en av landets viktigste ressurser. Skogforum er
der du kan utfordre egne oppfatninger med andre som kan faget og som
har praktisk erfaring med anvendelsen av det. I en liten næring ligger den
faglige styrken i nettverket. Derfor er den sosiale rammen naturligvis
vektlagt, slik tradisjonen tilsier for Skogforum på Honne!
På grunn av situasjonen rundt Covid-19 tar vi forbehold om
plassbegrensning og risiko for avlysning av arrangementet på grunn av
smittesituasjonen.
Velkommen!

Praktisk informasjon og påmelding:
Dato:
Sted:

4. - 5. november 2021
Honne Hotell og Konferansesenter
http://www.honne.no/

Har du spørsmål vedrørende ditt opphold
under Skogforum rettes til:
E-post: post@honne.no

Spørsmål om programmet rettes til
Julie Westergaard Karlsen:
Mobil: 401 03 886
E-post: juliewk@norskog.no

Program
Torsdag 4.november
10.00 – 10.10 Velkommen

10.10 – 11.45 Kampen om arealene
Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort, men viljen til å regulere og begrense de
forholdene som påvirker muligheten til å produsere tømmer, er langt større.
Skogbruk er en av få næringer der det meste av produksjonen og foredlingen, og
dermed verdiskapingen, foregår i distriktene. Politikerne kunne valgt å satse på å utnytte
potensialet i skogen, men i stedet er det konkrete resultatet av norsk politikk mer vern av
skog og stadig flere begrensninger på det utøvende skogbruket. Sakte, men sikkert
undergraves og begrenses handlingsrommet for ressursutnyttelse, og dermed krymper
mulighetsrommet for skogens bidrag i det grønne skiftet.
Forholdene som påvirker skogen og skogeierens handlingsrom for å utøve
næringsvirksomhet øker. Presset på eiendomsretten har aldri vært større.
Arne Rørå, adm.dir. NORSKOG
Vi må avstemme restriksjonene til de landene vi møter i konkurranse. Det er sterke
fagmiljøer som har utformet også det svenske og finske vernet – hva er forskjellene
og hvordan slår det ut for produksjonen? Hvordan er tilnærmingen til miljøarbeidet
i skog i våre naboland?
Terhi Koskela, forsker LUKE (Natural Resources Institute Finland)
Hans Djurberg, bærekrafts - og kommunikasjonssjef SCA
Skogbruket er helt avhengige av registreringene som danner grunnlaget for
Artsdatabanken. Hvordan gjøres registreringene og hvordan er kvaliteten?
Bjarte Rambjør Heide, direktør Artsdatabanken
Skogeiere erfarer at registreringer av naturtyper i skog (NiN) gir svært forskjellig
resultat avhengig av registrator og metodikk. Hvorfor blir det slik?
Jan Erik Ørnelund Nilsen, senior rådgiver Landbruksdirektoratet
Hvordan opplever miljøsiden registreringsarbeidet?
Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Debatt mellom foredragsholderne og salen.

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 12.30 Ny Stortingsperiode – ny skogpolitikk?
Vil Norge få en ny skogpolitikk etter valget? Skogen har bidratt inn i bioøkonomien i årtier,
– vil skogen få en større rolle i fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping?
Vil vernepolitikken styres av følelser eller fakta? Skal bioøkonomien baseres på
bærekraftig bruk eller klassisk vern? Konsesjonslovens utgangspunkt var å sikre langsiktig
råvareproduksjon til verdikjeder (sysselsetting, produksjon og velferd) - oppfyller
praktiseringen av loven det i dag?
Hva utløser livskraftige verdikjeder? Rammebetingelser minst på nivå med konkurrentene
eller statlige stimuli for å kompensere for manglede konkurranseevne?
Hva slags eiendomspolitikk vil den nye regjeringen føre med tanke på grunneierrett?
Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson Senterpartiet

12.30 – 13.10 Internasjonal skogpolitikk og konsekvenser for norske eiere
EU har den siste tiden kommet med ulike forslag til skogpolitikk: EUs skogstrategi, revidert
regelverk for LULUCF-sektoren, taksonomi for bærekraftige investeringer mm. som kan
tenkes å påvirke det norske skogbruket. Hva betyr dette for skogbruket i Norge?
LULUCF
Frode Lyssandtræ, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet
Taksonomi for bærekraft
Frode Lyssandtræ, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet
EUs Skogstrategi
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef NORSKOG

13.10 – 14.10 Lunsj

14.10 – 15.20 Klima og karbonbinding
Både nasjonalt og internasjonalt øker kravene til skogbruket om hvordan det skal drives.
Skogbruket skal tilpasse seg samfunnets krav og samtidig tilpasse seg et fremtidig klima.
Debattene om skog og klima er kompleks og har mange fasetter. Hvordan skal vi omsette
alle de forskjellige hensynene til konkrete tiltak i skogen?
Klimaeffekt av aktivt skogbruk.
Erik Trømborg, professor NMBU
Er lukket hogst framtida?
Aksel Granhus, avdelingsleder og forskningssjef NIBIO
Hva er framtidas skogbehandling?
Christian Steel, generalsekretær Sabima
Mysteriet jordkarbon.
Line Nybakken, professor NMBU

15.20 – 15.40 Pause

15.40 – 16.30 Skogsbilveger og bruer
Optimalt veivedlikehold på skogsbilveier og bruer. Mange utfordringer for
tømmervogntog på eksisterende skogsbilveier, - hvilke tiltak skal prioriteres?
Fredrik Løvenskiold, daglig leder Løvenskiold Vei og Plan AS
Gamle veger møter ny teknologi – vurdering av skogsvegnettet ved hjelp av
fjernmåling.
Matthias Göhl, stipendiat NIBIO

17.00 Tradisjonell utferd til Honnetoppen, med kortreist mat og drikke

20.00 Middag

Fredag 5.november
09.00 – 10.00 Risiko: brann, storm og biller
Verden forandrer seg, klima forandrer seg og skogen forandrer seg. De siste årenes klimasituasjon har gitt forskjellige typer skogskader: tørke, brann, vind, snø, biller og sopp.
Noen av skadetypene henger tett sammen. Hva skal vi gjøre med skogen vi har og
hvordan skal vi tenke om framtidsskogen? Noen stikkord i framtidas stedstilpassede
skogbruk er tynning, treslagsblanding og omløpstid.
Innledning om skadesituasjonen 2021
Even Bergseng, skogsjef NORSKOG
Hvilke tilpasninger gjør proffene i skogbehandlingen sett fra et
beredskapsperspektiv.
Øystein Løvli, skogsjef Mathiesen Eidsvold Værk ANS
Hva tenker assurandøren?
Kjetil Løge, direktør skog Skogbrand

10.00 – 10.30 Pause med utsjekk

10.30 – 11.30 Fremtidens skogbruksplanlegging
Skogbruk og skogbruksplanlegging forandrer seg hele tiden. Det er nye krav til
datakvalitet og krav til nye typer informasjon. Hva driver forskningsmiljøene med og
hvordan forholder myndighetene seg til utviklingen?
Utvikling av skogbruksplaner, historikk, utviklingen fra bakken til opp i lufta, laser,
SR-16, satellitter – hva videre?
Erik Næsset, professor NMBU
Utvikling av sentrale verktøy: SR16, brannrisiko, barkbiller.
Marius Hauglin, forsker NIBIO
LMD og LDIR er viktige premissgivere for bruken av ny teknologi og takstmetoder.
Hvordan jobbes det med godkjenning av takstopplegg og tilskuddsregimet som
skal støtte produksjonen av nye skogbruksplaner?
Landbruks- og matdepartementer/Landbruksdirektoratet

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 13.30 Er det råstoff nok til alle?
Det er mange av dagens fossilt baserte produkter som i framtida skal baseres på grønt
karbon. Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som
krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om
dette?
Produksjon av fornybar bioråolje basert på sidestrømmer fra sagbruks- og
skogsindustrien. Vil det være tilstrekkelig med råstoff til den fremtidige fabrikken?
Thomas Skadal, CEO Biozin Holding AS
Hvordan kan vi øke verdiskapningen fra skogsdriften?
Dersom utviklingen fremover fører til at det ikke blir nok virke til alle må det
tenkes på hvordan få høy verdiskapning av biomassen som tas ut av skogen.
Johan Myren, Business Developer Vow ASA
NIBIO har laget nye nasjonale hogstkvantumsprognoser. Hva sier de?
Even Bergseng, skogsjef NORSKOG
Det er store stormfellinger og billeskader i Mellom-Europa, samtidig som «halve
verden» har bygget terrasse på hjemmekontor; - hva er omfanget og hvordan kan
vi forvente at dette påvirker fremtidens tømmermarked?
Hva tenker NORTØMMER om markedsutviklingen og internasjonalisering av
tømmermarkedet?
Knut Melum, markedssjef NORTØMMER
Hva forårsaket den kraftige veksten i trelastprisen det siste halvannet året?
Hvorfor gjenspeiles ikke denne prisøkningen fullt ut i tømmerprisen?
Hvordan ser markedet ut fremover for trelast og tømmer?
Erland Løkken, adm.dir. Bergene Holm

13.30 Lunsj

