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Hvem er Naturvernforbundet?

Grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon

Landsdekkende, demokratisk organisasjon, med fylkeslag i alle fylker og  ca 90 
lokallag over hele landet

Over 35.000 medlemmer, og Norges største

Medlem av Friends of the Earth International

Natur og Ungdom er ungdomsorganisasjonen og Miljøagentene er 
barneavdelingen.

Naturvernforbundet var også med da Regnskogfondet og Grønn 
Hverdag/Miljøheimevernet ble etablert

Jobber med så godt som alle naturvern- og miljøsaker. Naturmangfold og 
klima har hovedprioritet



• Biologisk verdifull og verneverdig skog ikke hogges

• En del skog får lov å bli biologisk gammel

• Det drives lukka hogst der skogmiljøet ikke tåler 
flatehogst

• Det settes igjen nok gamle trær og trær som får lov å 
bli gamle

• Det settes igjen nok død ved, både stående og 
liggende trær

• Hogst/skjøtsel bidrar til å øke variasjonen i skogen

• Det ikke brukes økologisk fremmede treslag

• Der økologisk stedstilpasning er regelen

• Der det finnes store, sammenhengende 
verneområder

Naturvernforbundet støtter 

et skogbruk der:



«Skogbruksmyndighetene har videre fram til 2012 
ikke innhentet systematisk informasjon om omfang 
av og årsaker til brudd på Levende Skogstandarden.
Riksrevisjonen mener det er behov for at Landbruks-
og matdepartementet ser nærmere på 
kontrollinnsatsen knyttet til skogbruksloven og 
bærekraftforskriften, både med hensyn til 
foryngelsesplikten og med hensyn til miljøkravene. I 
tillegg mener Riksrevisjonen at det vil være nyttig om 
departementet systematisk innhenter og analyserer 
informasjon fra internkontrollen av Levende Skog-
standarden».

I riksrevisjonens rapport står det videre at det i 
departementet pågår et arbeid «med å revidere 
regelverket knyttet til skogsveier, miljøhensyn og 
tilskuddsforvaltning». 



Vern: For lite og for dårlig
• NINA/NISK/Stortinget: Minimum 9,6 %

• De mest verdifulle områdene

• Bærekraftig skogbruk for øvrig

• Mangler: 

• store områder

• rik skog

• spesielle kvaliteter

• NNV, WWF & SABIMA: Skogvernstrategi!

• «Skogkur 2020»

• Kjerneregioner

• Store områder

• Restaurering

• INON-områdene 

• «Biologiske krabbefelt»



Ikke et representativt vern 

• Minst andel (1,4%-2,7%) for 
fylkene rundt Oslofjorden, Vest-
Agder og på Vestlandet. Størst 
andel (6,3%-8,3%) i nord. 

• I vernet skog er 75% av antall 
sammenhengende skogområder 
små og uten kjerneareal.

• Særlig lav andel for skog på høy 
og svært høy bonitet (0,7%) 

• Lavere andel vernet skog i 
lavlandet (2,8% under 300 moh)

• Lavere andel vernet skog for 
«varme» vegetasjonssoner 
(boreonemoral, sørboreal: 1,9%). 



Frivillig vern – viktig, men faglig 
variabelt

• Aichi-mål: 17 prosent 
representativt vern av 
all natur

• Mangler en overordnet 
plan for 
representativitet

• Åpne prosesser, og reell 
involvering



Hva lover skogbruksnæringen? 



Naturvernforbundet mener 
«bærekraftig skogbruk» er uforenlig 

med hogst av gammelskog og 
nøkkelbiotoper/livsmiljøer, og 
krever store sammenhengende 

verneområder i tillegg.

→Sikrer MiS og PEFC dette?



A) MiS skal sikre at 
miljøverdier 
identifiseres og 
bevares 

• Omfattende 
miljøkartlegging, etter 
grundig system, på 
Statens og skogeiers 
regning



B) Basert på 
kartlegging skal 
nøkkelbiotoper 
kartfestes

• «Flytting» av 
nøkkelbiotoper

• Krav til kvalitet, 
sammenheng, nettverk?

• Hva gjøres ved funn av 
store verdier over store 
områder?



C: Og kjente databaser skal sjekkes

• ‘A-områder’ skal 
beskyttes/konsulteres

• Det er også regler om 
fuglereir, tiurleiker, 
vassdrag, friluftsliv, myr, 
sumpskog, 
kulturminner.

• OBS: Økologisk 
grunnkart ikke ferdig. 



Noen spørsmål

1. Blir miljøverdiene faktisk funnet?

2. Hva betyr «utvelgelse», og blir de riktige 
områdene beskyttet?

3. Er det åpenhet, etterprøvbarhet, 
transparens?

4. Holder vi det vi lover kundene? 



1. Blir miljøverdiene funnet av MiS?

Biofokus sier nei: 

• MiS har ikke har evnet å 
fange opp de viktigste 
områdene for truede og 
rødlistede arter

• I praktiseringen av MiS
foreligger systematisk 
underrapportering av 
biologisk viktige områder.

• Områder som burde vært 
fanget opp ved riktig bruk 
av metoden blir ikke 
registrert.

• Det er risiko for at skoger 
med verdifulle livsmiljøer 
for truede arter blir hogd, 
og at «feil» områder blir 
tilbudt og vurdert for frivillig 
vern.



Biofokus viser at kun 1/7 av 
miljøverdiene blir funnet ved MiS





I Follsjå har også NIBIO ettergått MiS
med ny MiS: fant tre ganger mer! 



Er skogbruket interessert i skogvern? 
Viken Skog har ‘egen kampanje’ mot Artskart.



2. Hva betyr 
«utvelgelse»?

• PEFC omtaler 
«utvelgelse» av 
verdifulle områder

• Det snakkes om å «spre 
vernebyrden» mellom 
skogeiere

• Det snakkes om 2-5%, 
mens skogvernet er 5% 
og Stortingets mål er 
10% (og CBD 30%).



Innvalgt og utvalgt MiS i Tinn



• Hos Landbruksdirektoratet 
sies det ingenting om 
utvelgelse, men man får 
inntrykk av at alle 
nøkkelbiotoper/livsmiljøer 
beskyttes

• Basert på miljøkartlegginger 
gjennomført i forbindelse 
med Landsskogtakseringen 
dokumenterte NINA at over 
20 % av skogarealet i 
Norge tilfredsstilte kravene 
til livsmiljøer etter MiS. 



3. Er det åpenhet om kartlegging, 
utvelgelse og feil? Interesse?

• Naturvernforbundet 
har bedt om innsyn i 
«brutto-
registreringene», 
men får stadig avslag

• Vi får stadig medhold 
i klager på hogst som 
har brutt 
regelverket, men 
som regel uten 
konsekvenser



Oppsummering: 

1. Gir PEFC og MiS skogeiere og kunder en garanti for at 
verdifulle livsmiljøer og gammelskog ikke blir hogget? 
– Hva må til?

2. Sikrer skogbrukets miljøkartlegging at de riktige 
områdene går videre til frivillig vern, slik at 
sammenhengende verdifulle økosystemer beskyttes? 
– Hva må til? 

3. Bygger dette systemet tillit mellom skogeiere, 
entreprenører, kunder og miljøvernere? 
– Hvordan kan det oppnås?


