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Alt som lages av olje, kan lages av tre



Skogvern og skogbruk

Aktivt 

skogbruk på 

godt over 

80 % av 

arealet

17 % 

bevaring



Kilde: Klimakur 2020

Klimaeffekt av hogstscenarier

(15 mill. kubikk) (13 mill. kubikk) (10 mill. kubikk)



Trua arter fordelt på habitat

Artsdatabanken/Norsk rødliste for arter 2015 (CC BY 4.0)



(Stokland & Larsson 2011)
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«Av den skogen som 

var gammelskog i 

1996, er drøyt 30 

prosent av arealet 

gått ut.»

«I dag er ca. 75 % av 

naturskogen avvirket 

og erstattet med 

kulturskog»

Plukkhogd 
naturskog



Pollinering
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Økosystemtjenester i skog



https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190812130843.htm

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190812130843.htm




Lukka hogster = restaurering









Oslo kommuneskoger



Oslo kommuneskoger

• Det var høyt konfliktnivå for skogsdriften

• Bare 15 % av skogens tilvekst ble utnyttet

• Lav aktivitet for å oppnå mer gammelskog

• Tiden var inne for radikal forandring!
– Bevisste strategier allerede i ungskogpleien på arealer som i dag er et 

resultat av flatehogst.

– Dette må videreføres i hkl 3, og resultatet høstes i hkl 4 + 5

– Utfordringene i skogbehandlingen i kommende planperiode er særlig 

knyttet til hkl 4+5.

– Hogstinngrep i eldre skog øker risikoen for vindfellinger, tørke og 

insektskader på gjenstående trær.

– Hogstklasse- og bestandsbegrepet vil i kontinuitetsskogbruk etter hvert 

miste relevans





Lukka hogst



Kantsoner og livsløpstrær



Markberedning



Nøkkelbiotoper



Vi mener om skogen

• Vi skal høste av skogen! En fornybar ressurs!

• Økonomisk bærekraft innen økologiske rammer

• Holde miljøreglene

• Lengre omløpstid

• Mer lukka hogst for å sikre større artsrikdom og hindre 

karbonlekkasje i våre boreale skoger

• Viktigst å holde karbon unna atmosfæren de neste 30-40 åra

• Mer skogvern. Vi har vernet 4 prosent, trenger 10 %!


