
Bærekraft og  
biologisk mangfold



Alt som kan lages av olje, kan lages 
av tre. Dermed har skognæringen  
et stort potensial for å bidra til det 
grønne skiftet gjennom økt verdi-
skaping basert på et fornybart  
råstoff.  
 
FNs klimapanel har vist at økt  
produksjon, uttak og bruk av tre-
virke er avgjørende for å begrense 
den globale oppvarmingen til  
1,5–2 grader.  
 
Det norske skogbruket og den tre-
bearbeidende industrien omsetter 
årlig for omtrent 50 milliarder  
kroner, og er dermed en svært  
viktig distriktsnæring. Innenfor 
bære kraftige rammer er det mulig  
å øke den årlige hogsten i Norge fra 
dagens nivå på 12–13 millioner m3 
til minst 15 millioner m3. 
 
Under forutsetning av økt satsing  
på skogplanting, ungskogpleie  
og andre skogkulturtiltak kan 
karbon lageret i de norske skogene 
økes med 1,5 milliarder tonn CO2 
fram til 2100. I løpet av dette  
århundret kan en ta ut over  
1 milliard m3 tømmer som bl.a.  
kan brukes til å erstatte bruk av  
fossile ressurser og klima belastende 
materialer. Det vil ikke gå ut over 
karbonlagringen. 
 

Skogbrukets miljøarbeid 
Praktisk talt hele det norske  
skogbruket har vært miljøsertifisert 
siden 2000. Sertifiseringen er basert 
på Norsk PEFC Skogstandard som 
stiller høyere krav enn lovverket. 
 
Målet er at skogen i Norge skal  
gi grunnlag for levedyktige  
populasjoner av alle arter som  
naturlig hører hjemme her.  
En livsmiljøtilnærming ligger  
til grunn for arbeidet. Dette er  
basert på at det er mengden  
med livs miljøer som er det viktigste 
for det biologiske mangfoldet.  
Dette danner grunnlag for en rekke 
andre miljøhensyn: bevaring av 
kantsoner mot vann, elver, bekker 
og myrer, gjensetting av gamle  
trær som livsløpstrær ved hogst,  
og særskilte hensyn i edellauvskog, 
sumpskoger, brannpåvirket skog  
og fjellskog. 
 
Fram til nå har norske skogeiere  
satt av 70 000 nøkkelbiotoper med 
et samlet areal på over 1 million 
dekar for å ta vare på og utvikle  
livsmiljøer som er viktige for sjeldne 
og truede arter i skog. Det er vernet 
og vil fortsatt bli vernet mye skog 
gjennom frivillig vern ordning.  
Frivillig vern av skog går ut på at 
skogeier tilbyr skogareal for vern.

Klimakampen kan ikke vinnes uten skogbruket.  
I tillegg til å være en viktig næring, som bidrar  
til verdiskaping og sysselsetting, gir skognæringen  
et viktig bidrag i klimakampen og dekker  
grunnleggende behov i befolkningen.



Resultatene av miljøarbeidet  
Den økologiske tilstanden i norske 
skoger har blitt stadig bedre de siste 
20 årene, på grunn av skogbrukets 
store miljøløft. Det blir mer gammel 
skog, mer død ved, flere grove 
gamle trær og mer lauvskog.  
Arealet med gammel skog er nesten 
fordoblet i samme periode.  
 
Situasjonen for sjeldne og truede 
arter med spesielle krav til livsmiljø 
har blitt vesentlig bedre. Dette gir 

seg utslag i større populasjoner av 
de aller fleste skogsartene som er 
sjeldne eller truet, og ved at skogen 
gir grunnlag for at nye etablerer  
seg her i landet. 
 
At det er en positiv utvikling for  
det biologiske mangfoldet i skog  
underbygges av Norsk rødliste  
for arter 2015. Artsdatabanken  
begrunner endringene på rødlista 
med bedre kunnskap og mer  
død ved.
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VERDIKJEDEN SKOG OG TRE


